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Οι τσέπες των πολιτών 
αδειάζουν…τα ταμεία

του κράτους γεμίζουν!!!
Πραγματικά εντυπωσιακά είναι τα οικονομικά αποτελέ-

σματα για το 8μηνο του 2022, αφού η πρόβλεψη μιλούσε 
για έλλειμμα κοντά στα 6 εκ. ευρώ και τελικά ανακοινώθηκε 
πρωτογενές πλεόνασμα 10 εκ. ευρώ!!! Μόνο τον Αύγουστο 
τα έσοδα χτύπησαν limit up με 1,4 εκ. ευρώ, ποσοστό πε-
ρίπου 33% πάνω από τον προβλεπόμενο στόχο. 

Πώς έγινε αυτό; 
Φυσικά από όλους εμάς, μέσω των φόρων, αφού ΕΝ-

ΦΙΑ, Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ από την αύξηση των 
τιμών σε όλα τα είδη εκτόξευσαν τα έσοδα του κράτους 
που είδε σε λίγους μόλις μήνες να γεμίζουν τα ταμεία. Μην 
λησμονήσω να αναφέρω ότι ακόμη και σε περιπτώσεις 
που κάποιος φορολογούμενος έχει να λαμβάνει χρήματα 
από το Δημόσιο, αυτά παρακρατούνται και συμψηφίζονται 
ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές!

Που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα; 
Είναι επιβεβλημένη ανάγκη αυτό το υπερπλεόνασμα 

να επιστρέψει στις τσέπες των φορολογουμένων και ε-
πιχειρήσεων που κυριολεκτικά έχουν στραγγίξει και δεν 
μπορούν να αντέξουν την ακρίβεια. Καλή η κοινωνική και 
επιδοματική πολιτική, αλλά αυτά τα χρήματα είναι από τον 
ιδρώτα των παραγωγικών φορολογούμενων και οφείλει η 
κυβέρνηση να τα διοχετεύσει και πάλι πίσω στην Αγορά. 

Αλλιώς με τις τσέπες των πολιτών να αδειάζουν και τα 
κρατικά ταμεία να γεμίζουν η πραγματική οικονομία δεν θα 
αντέξει…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Προσοχή στη νέα 
τηλεφωνική απάτη με δήθεν 

ποινικές εκκρεμότητες!!!
Νέο «καμπανάκι» χτυπά στους πολίτες - χρήστες του 

διαδικτύου η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αφού το 
τελευταίο χρονικό διάστημα καταγγέλλονται περιπτώσεις 
προσπαθειών εξαπάτησης πολιτών μέσω τηλεφωνικών 
κλήσεων με σκοπό να τους αποσπάσουν ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία ή και κωδικούς 
ασφαλείας pin. Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιούνται 
από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα με χρήση ηχογραφημέ-
νου μηνύματος στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Οι 
δράστες στις κλήσεις αυτές, προσποιούμενοι αστυνομικές 
Αρχές, προτρέπουν τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκε-
κριμένα βήματα προκειμένου να ενημερωθούν για ποινικές 
εκκρεμότητες που δήθεν εκκρεμούν σε βάρος τους, όπως 
υποθέσεις ναρκωτικών και trafficking..

Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος συνιστά στους πολίτες:

• να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις,
• να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο 

τους έχουν καλέσει,
• να μην καλούν πίσω έναν αριθμό που τους γνωστο-

ποιήθηκε μέσω φωνητικού μηνύματος,
• να είναι επιφυλακτικοί – να μην συζητάνε με οποιονδή-

ποτε τους καλεί και ζητάει ευαίσθητες πληροφορίες,
• να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της ηλεκτρο-

νικής τραπεζικής, τα στοιχεία της κάρτας τους ή άλλα 
ευαίσθητα στοιχεία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
τηλεφώνου.

• να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό 
“PIN” της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον κωδικό 
πρόσβασης του τραπεζικού τους λογαριασμού μέσω e-
banking.

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα
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του Σαββατοκύριακου

ΕικόνεςπουδείχνουνμεράκιστοΔΑΚΜακροχωρίου

Κατά καιρούς αναφερόμαστε σε πολλά στραβά στο ΔΑΚ Μακροχωρίου, ωστόσο θα πρέπει να παρατηρούμε και τις 
θετικές ενέργειες.  Κάποιες εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στους εξωτερικούς 
χώρους του αθλητικού κέντρου στο Μακροχώρι βελτίωσαν αισθητά την εικόνα του. Χάρη στην φροντίδα, αλλά και το με-
ράκι των εργαζομένων το πράσινο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, βάφτηκαν όλα τα μεταλλικά κάγκελα, όπως και η παλιά 
τσιμέντινη κερκίδα στο κεντρικό γήπεδο τένις που βάφτηκε και δεν λερώνει πλέον όσους κάθονται για να παρακολουθή-
σουν. Δεν υπάρχουν σκουπίδια, ενώ η διαρκής παρουσία των υπαλλήλων δεν αφήνουν περιθώρια για «παρασπονδίες». 

Το ΔΑΚ Μακροχωρίου είναι ένα στολίδι που οφείλουμε να διαφυλάξουμε όλοι μας και φυσικά ο δήμος Βέροιας θα πρέ-
πει συνεχώς να προσπαθεί να το βελτιώνει και να το αναβαθμίζει για χάρη των δημοτών.    

Γιατί οι μαθητές πληρώνουν εισιτήριο 2,40€
για την καθημερινή μετακίνηση στο σχολείο τους;;;

Παράπονα γονέων έχουμε για μια 
ακόμη έναρξη σχολικής χρονιάς, αφού 
τα παιδιά τους αναγκάζονται να πλη-
ρώνουν ολόκληρο εισιτήριο στο αστικό 
λεωφορείο για να πηγαίνουν καθημε-
ρινά στο σχολείο, μέχρι να εκδοθεί το 
μαθητικό πάσο. Όπως μας αναφέρουν 
υπήρξαν χρονιές που πέρασε μήνας για 
να λάβουν το πάσο. Για την μετακίνηση 
προς και από το σχολείο καθημερινά 
αυτές τις ημέρες ένας μαθητής χρειάζε-
ται 1,20€+1,20€=2,40€, ενώ με το μαθη-
τικό πάσο θα πλήρωνε το μισό.   

Για το θέμα επικοινωνήσαμε με τον 
πρόεδρο των Αστικών ΠαύλοΠαυλίδη, 
ο οποίος μας ξεκαθάρισε ότι την συνο-
λική μέριμνα για τα πάσο των μαθητών 
την έχουν τα σχολεία που τους απο-
στέλλουν τις καταστάσεις των ονομάτων 
με τα πάσο και η γραμματεία των Αστι-

κών απλώς τα θεωρεί με μία σφραγίδα. Κατηγορηματικά μάλιστα ανέφερε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή καθυστέρηση 
από την πλευρά τους και ότι το αργότερο την επόμενη ημέρα επιστρέφουν στα σχολεία τα θεωρημένα πάσο. 

Επομένως μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική οργάνωση για την εξυπηρέτηση της φθηνότερης μετακί-
νησης των μαθητών; Φυσικά γνωρίζουμε ότι και οι μαθητές πολλές φορές κωλυσιεργούν κυρίως με την προσκόμιση 
της φωτογραφίας που απαιτείται, ωστόσο θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και προεργασία από τις διευθύνσεις των σχο-
λείων, προκειμένου μετά τον αγιασμό να λαμβάνουν οι μαθητές  τα πάσο.

ΜίαΚυριακήμεποδήλατακαιπατίνια
στοκέντροτηςΒέροιας

Ποδήλατα και πατίνια αναμέ-
νεται να γεμίσει η Βέροια αυτή 
την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου με 
αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα κινητικότητας και την Ημέ-
ρα χωρίς αυτοκίνητο στην οποία 
συμμετέχει ο δήμος Βέροιας, με 
διάφορες δράσεις.

Το σύνθημα είναι: «συνδυάζω 
– μετακινούμαι» και οι δημότες 
καλούνται να συμμετέχουν και 
να ανακαλύψουν εναλλακτικούς 
τρόπους μετακίνησης και να 
δουν με διαφορετική μάτια την 
πόλη. Με σημείο εκκίνησης τους 
Αγίους Αναργύρους στις 10.00 
π.μ. θα ξεκινήσει η ποδηλατο-
δρομία στους κεντρικούς δρό-
μους της Βέροιας, με απαραίτητη εννοείται τη χρήση κράνους ενώ από τις 9:00 μέχρι τις 12:00 στο πάρκο των Αγίων 
Αναργύρων θα γίνουν διάφορες δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής από την τροχαία, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
συναυλία του μουσικού σχολείου.

Μην παραλείψετε να ρίξετε εάν μπορείτε, το ευρώ σας, στη νέα δράση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, «1 ευρώ από 
τον καθένα»,  στηρίζοντας την προσπάθειά του συλλόγου. 



Την Πέμπτη 08/09 πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘’Τα Παιδιά 
της Άνοιξης’’ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας από 
την Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημο-
κρατίας κα Μαρία Νάτσιου και της ειδικής 
Συμβούλου του Αντιπεριφεριάρχη της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας κα Νίκη Καρατζιούλα. Τα 
θέματα που συζητήθηκαν με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου ‘’Τα Παιδιά της Άνοι-
ξης’’ ήταν τα ακόλουθα:

1. H άρση του υποχρεωτικού εμβολιασμού 
των ωφελούμενων των ΚΔΗΦ και ΚΔΑΠΑμεΑ 
και η αναδρομική κάλυψη της χρηματοδότη-
σης των φορέων για τους ανεμβολίαστους 
ωφελούμενους. Δυστυχώς πολλοί ωφελούμε-
νοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο σπίτι, 
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητα 
των δομών.

2. Η απελευθέρωση της χρήσης του 
Voucher των ωφελούμενων για προγράμματα 
ΕΣΠΑ, ώστε να έχουν την δυνατότητα άτομα 
με αναπηρία να παρακολουθήσουν το πρωι-
νό πρόγραμμα ενός ΚΔΗΦ και το απογευμα-
τινό ενός ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 

3. Η τροποποίηση της κατανομής της χρη-
ματοδότησης των φορέων πρόνοιας μέσω 
των Περιφερειών, με γνώμονα τον αριθμό 
των ωφελούμενων που εξυπηρετεί η δομή 
και όχι το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων 
των δομών. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική 
ενημέρωση και συζήτηση.

4. Συζήτηση για την δυνατότητα άρσης 

της υποχρεωτικής πρόσληψης της ειδικότητας του εργοθεραπευτή 
και παροχής εναλλακτικής λύσης και αντιμετώπισης όπως π.χ. με 
την πρόσληψη της ειδικότητας του βοηθού εργοθεραπευτή ή του 
φυσικοθεραπευτή.
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Πτώση ρεκόρ καταγράφει η αξία των κατώτατων μισθών 
στη χώρα μας, λόγω της  αύξησης των τιμών του ρεύματος, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Συνο-
μοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), αναλύοντας τα 
στοιχεία της Εurostat. Η πτώση αντιστοιχεί σε περίπου δύο 
μηνιαίους  κατώτερους μισθούς τους οποίους επιβαρύνονται οι 
Έλληνες εργαζόμενοι για να μπορούν να καλύψουν τους λογα-
ριασμούς του ρεύματος, Οι εξελίξεις αυτές έχουν επιδεινώσει 
σοβαρά τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων με κατώτατο 
μισθό σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι πολύ συχνά αδυνατούσαν 
ήδη να τα βγάλουν πέρα.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, η  Ελλάδα μαζί με την 
Εσθονία, είναι οι χώρες οι οποίες οι εργαζόμενοι, μετά την 
Τσεχία, χρειάζονται τις περισσότερες ημέρες εργασίας για να 
πληρώσουν τους ετήσιους λογαριασμούς ρεύματος.

Ο μέσος ετήσιος λογαριασμός ενέργειας είναι πλέον με-
γαλύτερος από τους μηνιαίους μισθούς των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ε.Ε., 
σύμφωνα με ανάλυση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συν-
δικάτων (ETUC).

Περίπου 9,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν ήδη 
δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας πριν 
από την έναρξη της κρίσης του κόστους ζωής και τώρα το 
κόστος του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος έχει 
αυξηθεί κατά 38% σε όλη την Ευρώπη σε σύγκριση με πέρυσι. 

Αυτό έχει κάνει τους εργαζόμενους που κερδίζουν τον κα-
τώτατο μισθό σε 16 κράτη μέλη της Ε.Ε. να χρειάζεται να βάλουν στην 
άκρη το ποσό ενός μηνιαίου μισθού ή και περισσότερο, προκειμένου να 
διατηρήσουν τα φώτα αναμμένα και τη θέρμανση στο σπίτι. Το 2021, 
αυτό συνέβαινε σε οκτώ κράτη μέλη.

 Ο αριθμός των ημερών που ένα άτομο που κερδίζει τον κατώτατο 
μισθό πρέπει να εργαστεί για να πληρώσει τον λογαριασμό ενέργειας 
έχει αυξηθεί δραματικά σε ορισμένες χώρες: Εσθονία (+26), Κάτω Χώ-
ρες (+20), Τσεχία (+17), Λετονία (+16).

Σε τέσσερις χώρες - τη Σλοβακία, την Ελλάδα, την Τσεχία και την Ιτα-
λία - ο μέσος ετήσιος λογαριασμός ενέργειας είναι επίσης πλέον μεγα-
λύτερος από τους μισθούς ενός μήνα για έναν εργαζόμενο που κερδίζει 
το μέσο μισθό.

Κράτη μέλη της Ε.Ε. όπου οι ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας κοστί-
ζουν έναν μηνιαίο μισθό ή περισσότερο για εργαζόμενους με κατώτατο 
μισθό (Όλα τα στοιχεία σε εθνικά νομίσματα)

Μετά τα  αποτελέσματα της ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Συνδικαλι-
στικού Ινστιτούτου, του ανεξάρτητου ερευνητικού κέντρου της ETUC, το 
Ινστιτούτο καλεί τους ηγέτες να αναλάβουν αποφασιστική δράση για να 
τερματιστούν οι μη βιώσιμες αυξήσεις των τιμών ενέργειας στην Ευρώ-
πη με ένα σχέδιο έξι σημείων. Το σχέδιο που στάλθηκε στην Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, τον Σαρλ Μισέλ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, περι-
λαμβάνει αιτήματα για:

- Αύξηση των μισθών ώστε να ανταποκρίνονται στην αύξηση του 
κόστους ζωής, αυτό σημαίνει υποστήριξη των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων

- Αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς για να διασφαλιστεί η επάρ-
κειά τους και στοχευμένες πληρωμές έκτακτης ανάγκης για τους χαμη-
λόμισθους που αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά τους λογαριασμούς 
ενέργειας, μαζί με την απαγόρευση των αποσυνδέσεων

- Πλαφόν στο κόστος των λογαριασμών ενέργειας για τους πολίτες 
και φόρος στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας.

- Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης κατά της κρίσης για την 
προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας στη βιομηχα-
νία, τις υπηρεσίες και τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων τύπου SURE για την προστασία των θέσεων εργασίας, των 
εισοδημάτων και τη χρηματοδότηση κοινωνικών μέτρων για την αντι-
μετώπιση της κρίσης και των διαδικασιών δίκαιης μετάβασης.

EΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 
Δυο κατώτερους μισθούς θέλουν οι Έλληνες εργαζόμενοι 

για να καλύψουν τις αυξήσεις στο ρεύμα

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» επισκέφθηκε η Γραμ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ν.Δ. Μαρία Νάτσιου 



...ΣΤΙΣ  ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ….
Κι` άρχισε πάλι αυτό με τις ομπρέλες,
αυτό,
που άλλοι πήγαιναν στις δουλειές τους
κι` άλλοι 
δεν ξέραν προς τα που να πάνε.

Έτσι σεργιάνιζα! 
Μελετώντας την Ιστορία του πινγκ - πονγκ
και την αποστροφή των Βίκινγκς για τις
ντουλάπες.

Είχα ερωτήματα του φθινόπωρου τότε…

Πόσες φορές δεν είχα υποσχεθεί, να ζητήσω
συγνώμη 
απ` τις μέρες που δεν ήμουν ερωτευμένος!

Πόσες φορές 
δεν είχα υποσχεθεί να μην μεγαλώσω άλλο!

Πόσες φορές 
δεν υποσχέθηκα να μην λέω λέξεις 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ!

Πόσες φορές 
δεν είχα υποσχεθεί να μην μιλώ σε 
ανθρώπους άνω των τριών μηνών!

Άλλες πόσες 
δεν γύρεψα να πω λόγια 
στο “Λίγο του Κόσμου” της Δημουλά,
σε λύπες που είχαν μεταμορφωθεί 
σ` εκκλησιές 
και άναβαν κεριά  στα  μεσάνυχτα.

Απ` την φωτιά περνούσα τότε 
και νόμιζα πως πήγαινα στην λάμψη!!!  

Γιάννης Ναζλίδης
16 Σεπτεμβρίου 2022
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Φ ί λ ο ι 
μου,  καλή 
σας μέρα,

Ξεκινάμε 
με την είδη-

ση του μήνα!
Στροφή 180ο από τον βασιλιά: θα επι-

τρέψει στον πρίγκιπα Χάρι να φορέσει την 
στρατιωτική στολή στην αγρυπνία προς τιμή 
της βασίλισσας Ελισάβετ!

Βλέποντας το «τσίρκο» που λαμβάνει χώ-
ρα στο μεγάλο νησί (Βρετανία), μπορεί να 
μας φαίνεται αστεία η όλη διαδικασία με το 
θάνατο της Ελίζαμπεθ και το νέο βασιλιά, 
αλλά δυστυχώς για μία ακόμη φορά δεν μπο-
ρούμε να καταλάβουμε, το μεγαλείο που 
κρύβεται πίσω από όλα αυτά! 

Και ενώ στο παλάτι κόσμος πάει και έρ-
χεται και προσκυνά την μεγαλειότατη, που 
περιβάλλεται από φρουρά με περικεφαλαίες, 
με μαλλιά μαύρα και άσπρα και κοντάρια και 
σπαθιά και κατεβασμένα κεφάλια, από την 
άλλη ο Καρολάκος τα πήρε στην κράνα, διότι 
το μελάνι έφυγε από την πέννα και άρχισε να 
βολτάρει (εξ ου και Βολταίρος!).

Τα πράγματα όμως, ήταν πολύ σοβαρά 
και καλά έκανε ο νέος βασιλεύς και θύμωσε!

Θυμάστε μία φορά και ένα καιρό που εί-
δατε τον χοντρούλη να τρέχει πανικόβλητος;

Τι είχε συμβεί. 
Είχα προσπαθήσει να υπογράψω με κόκ-

κινο μελάνι, το οποίο είχε χυθεί στην πολυ-
θρόνα, πήγα να καθίσω, ο πισινός είχε κοκκι-
νίσει και ένας μαινόμενος ταύρος είχε αρχίσει 
να με κυνηγά!

Εάν όμως είχα τις συνήθειες του Καρο-
λάκου και κουβαλούσα μαζί μου το κάθισμα 
τουαλέτας, τον μπιντέ μου και το χαρτί υγεί-
ας, τότε θα είχα καθαρίσει τον πισινό μου και 
τα κέρατα του ταύρου δεν θα με ενοχλούσα-

νε!
Συμπέρασμα πρώτο:
Καλά κάνει ο Μεγαλειότατος και κουβαλά 

μαζί του το κάθισμα της τουαλέτας και το 
χαρτί, γιατί για ένα καθαρό πισινό ζούμε όλοι!

Σύμφωνα με κακές γλώσσες ο Βασιλέας 
επιθυμεί να έχει σιδερωμένες πιτζάμες, δη-
λαδή καυτές!

Και αυτό το γεγονός μπορεί να το κοροι-
δεύουμε, αλλά και εγώ εάν απαιτούσα να 
έχω καυτές πιτζάμες, τότε το έτερο ήμισυ δεν 
θα με πλησίαζε για να μην καεί, οπότε δεν θα 
ήμουν πολύτεκνος, θα είχα λιγότερα έξοδα 
και … όλα ζωή και κότα!

Συμπέρασμα δεύτερο:
Για να μειώσεις τον οικογενειακό προυπο-

λογισμό και για να μην κρυώσεις το χειμώνα, 
φόρα σιδερωμένες πιτζάμες! 

Επίσης ο γκαμηλιέρης σύζυγος επιθυμεί 
σφόδρα να σιδερώνονται και τα κορδόνια 
των παπουτσιών.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπως τη δική 
μου, που τα κορδόνια είναι χύμα στο κύμα, 
τα πατάς, πέφτεις, ανοίγεις λακκούβα και 
αναζητείς γερανό για να σε βγάλει από την 
τρύπα και σε διώκει και η πολιτεία για κατα-
στροφή οδοστρώματος!

Συμπέρασμα τρίτο:
Για να μην ψάχνεις γερανό, σιδέρωσε τα 

κορδόνια!
Πάμε πάλι πίσω στο παρελθόν.
Μία φορά και δύο καιρούς, όταν τα μού-

σια μου ήταν ακόμη καφετούλια, η κόρη α-
ναφωνεί. Μπαμπά έχεις άσπρες τρίχες στα 
γένια σου.

Μη στενοχωριέσαι αγάπη μου της είπα.
Έπλυνα τα δόντια και η οδοντόκρεμα έπε-

σε πολύ και ξεχείλισε.
Για αυτό φίλοι μου, ο σοφός βασιλιάς, έχει 

δώσει εντολή και οι υπηρέτες του βάζουν μό-

νο, μία ίντσα οδοντόκρεμα!
Συμπέρασμα τέταρτο:
Εάν θέλετε να μην έχετε άσπρες τρίχες, 

τοποθετείτε στην οδοντόβουρτσα, μόνο μία 
ίντσα οδοντόπαστα! 

Το πέμπτο και τελευταίο συμπέρασμα, 
αφορά τον ευσωμούλη.

Μου το λέγανε, αλλά δεν ήθελα να πι-
στέψω ότι είμαι Ζήκος, τρεις πέντε, εκατόν 
πέντε, αλλά τώρα πείστηκα. 

Στον προηγούμενο περίπατο, έθιξα τον 
μεγαλειότατο για την γκαμήλα του, αλλά πάλι 
δυστυχώς δεν μπορούσα να καταλάβω, το 
μέγεθος της πολιτικής και οικονομικής σκέ-
ψης!

Φίλοι μου, σύμφωνα με το φέγκ σούι, οι 
καμήλες βοηθάνε να ξεπεραστούν οικονο-
μικές και επαγγελματικές δυσκολίες, είναι οι 
μόνες που διασχίζουν την καυτή έρημο, … 
και μία καμήλα μπορεί να παράγει από 800 
γραμμάρια έως 10 κιλά γάλα την ημέρα, δη-
λαδή ο μέγας Καρολάκος και τσάμπα γάλα 
και χωρίς οικονομικά προβλήματα! 

Πέρα από τη «σατιρική» πλευρά πάντως 
υπάρχει και η σοβαρή, αφού όπως φαίνεται 
θα δοθεί η ευκαιρία για να εμφανιστούν νέοι 
φιλόσοφοι, με τρομακτικές αναζητήσεις.

Έτσι λοιπόν και στην έρμη τούτη χώρα, 
γνωστός καλλιτέχνης, τραγουδιστής νομίζω, 

«όλοι ασχολούνται με το θάνατο της βασί-
λισσας και κανένας δεν αναρωτήθηκε τώρα 
που αυτή πέθανε, σε ποιο σώμα θα μπει, 
να κατοικήσει η σκοτεινή οντότητα που ήταν 
μέσα της…» 

Εδώ τελειώνουμε, γιατί πρέπει να πάω να 
ετοιμάσω την παραλλαγή μου, αφού η Ντό-
ρα - μπόρα, ανακοίνωσε ότι βρισκόμαστε σε 
πόλεμο με τη Ρωσία, δηλαδή το χειμώνα και 
θα κρυώνουμε και θα πολεμάμε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 26 χρόνια γάμου και 28 χρόνια ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από 
το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (Μετα-
γλ στα Ελληνικά) 

Προβολές στην αίθουσα 1 
Προβολές στην Αίθουσα 1 με κλιματισμό 

: Παρασκευή 16/9 - Σάββατο 17/9 – Κυριακή 
18/9 στις 18.30

Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο: Brian Lynch & Matthew 

Fogel
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve 

Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie Andrews, 
Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
TICKET TO PARADISE
Προβολές στην Θερινή αίθουσα: 
Πέμπτη 15/9 – Παρασκευή 16/9 - Σάββατο 17/9 - Κυριακή 18/9 

στις 20.45      
Δευτέρα 19/9 – Τρίτη 20/9 – Τετάρτη 21/9 στις 20.30

Σκηνοθεσία: Ol Parker
Σενάριο: Ol Parker
Ηθοποιοί: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever, 

Billie Lourd, Maxime Bouttier, Lucas Bravo, Senayt Mebrahtu

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτόν τον Σεπτέμβριο, οι βραβευμένοι με Ό-

σκαρ® Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς, επανασυνδέονται 
στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο δυο πρώην ερωτικών συντρόφων, 
οι οποίοι καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, καθώς αναλαμβά-
νουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια 
της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να δια-
πράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BlRkJkGk0CQ 

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 
ήχο Dolby Digital 5.1

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

  
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 

του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/9/22 - 21/9/22



Κατόπιν της πρό-
σκλησης από τον Υ-
φυπουργό παρά τω 
Πρωθυπουργό  κα ι 
Γενικό Γραμματέα του 
Πρωθυπουργού, κ. Γ. 
Μπρατάκο, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας πραγμα-
τοποίησε συνάντηση 
μαζί του, στο Μέγαρο 
Μαξίμου.

Ο Βουλευτής έκανε 
με τον Υφυπουργό μια 
αποτίμηση των ανα-
κοινώσεων του Πρω-
θυπουργού στη ΔΕΘ, 
εστιάζοντας στο θετικό, 
οικονομικό και κοινω-
νικό πρόσημο των μέ-
τρων, αλλά και έναν 
γενικότερο απολογισμό 
του κυβερνητικού έρ-
γου, συμφωνώντας αμοιβαία ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν. 

Παράλληλα, συζήτησαν σειρά κρίσιμων θεμάτων της Ημαθίας, όπως για παράδειγμα την έγκαιρη ολοκλή-
ρωση έργων υποδομών ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 
ΕΣΠΑ και των ενταγμένων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με τον Υφυπουργό να α-
ναφέρεται, με πολύ θετικά λόγια, για τις επιδόσεις της Ημαθίας στον 
πρωτογενή τομέα, αλλά και στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρο-
νομιά του τόπου, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Βουλευτή να 
την επισκεφτεί το συντομότερο.
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

(Η εργασία αυτή που αποτελείται  από μια σειρά εύκολων και κατα-
νοητών  μαθημάτων έχει  σκοπό  να εισαγάγει  κάθε  ενδιαφερόμενο 
και  ιδιαίτερα τους  μαθητές  της  Στ΄ τάξης  του  Δημ. Σχολείου  και  
του Γυμνασίου στα  μυστικά αυτού του μοναδικού μας θησαυρού που 
λέγεται  αρχαία  ελληνική  γλώσσα. Τα κείμενα που εμπεριέχονται στα 
μαθήματα  αυτά  είναι εύκολα  στην κατανόησή τους και παρουσιάζο-
νται κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε το  λεξιλόγιο και η  σύνταξη να  είναι τέ-
τοια  που  να  δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις  ευχάριστης 
ενασχόλησης με αυτά. Ο ενδιαφερόμενος  καλείται  να οικειοποιηθεί  

τα  αντικείμενα προς μάθηση με ευχάριστη προσωπική ενασχόληση και τη μέθοδο της  προσω-
πικής υποβοηθούμενης  ανακάλυψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς  
βήμα  στο  ποθητό  αποτέλεσμα).

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

1 
 

ΜΑΘΗΜΑ  31                                                                                                                                   

Τα  ρήματα  «ἒρχομαι»  και  «ἒχω» 

      Το ρήμα «ἒρχομαι» ανήκει στη Μέση  Φωνή και  κλίνεται  όπως  το  «λύομαι» 
ενώ το ρήμα «ἒχω» ανήκει στην Ενεργητική φωνή και κλίνεται  όπως  το «λύω», π.χ. 

Ἐνεστώτας Ἀόριστος Ἐνεστώτας Παρατατικός 
λύομαι ἒρχομαι ἦλθον λύω ἒχω ἒλυον εἶχον 
λύῃ (ει) ἒρχῃ (ει) ἦλθες λύεις ἒχεις ἒλυες εἶχες 
λύεται ἒρχεται ἦλθε λύει ἒχει ἒλυε εἶχε 
λυόμεθα ἐρχόμεθα ἤλθομεν λύομεν ἒχομεν ἐλύομεν εἴχομεν 
λύεσθε ἒρχεσθε ἤλθετε λύετε ἒχετε ἐλύετε εἴχετε 
λύονται ἒρχονται ἦλθον λύουσι ἒχουσι ἒλυον εἶχον 

      Το   ρήμα  «ἒρχομαι»  το   συναντούμε  περισσότερο  στον  Αόριστο  (ἦλθον) και  
πολλές  φορές ως  σύνθετο, π.χ.: 

α. Με την πρόθεση «πρός» προσέρχομαι (προσεγγίζω κάποιον), προσῆλθον,                                                                                                                                   
β. Με  την  πρόθεση «κατά» κατέρχομαι (κατεβαίνω), κατῆλθον,                                                                                                                               
γ. Με την πρόθεση  «διά» διέρχομαι  (διαβαίνω  μέσα  από κάπου), διῆλθον,                                                                                                                              
δ. Με  την  πρόθεση  «ἀνά» ἀνέρχομαι  (έρχομαι προς  τα  πάνω),  ἀνῆλθον,              
ε. Με  την  πρόθεση «ἐξ»  ἐξέρχομαι  (βγαίνω  προς  τα  έξω), ἐξῆλθον, π.χ. 

 Ἐκείνην  τὴν  ὣραν  προσῆλθεν   τῷ  Ἰησοῦ  
νεανίας  καὶ  ἠρώτησεν  αὐτόν  τι.  Εἶτα  ἐξῆλθεν  
ὁ  Ἰησοῦς  παρά  τὴν  θάλασσαν  καὶ  ὁ  ὄχλος  
ἢρχετο  πρὸς  αυτόν. Ὁ  δὲ  Ἰησοῦς  ἐδίδασκεν  
αὐτούς   (εκείνη  την ώρα πλησίασε τον Ιησού 
ένας νέος και τον ρώτησε κάτι. Έπειτα πήγε  ο 
Ιησούς  κοντά στη θάλασσα και πολύς κόσμος  
ερχόταν  προς αυτόν. Ο  Ιησούς  άρχισε να τους διδάσκει).   

 Ὅτε  κατῆλθες  πρὸς  τὸν  θάνατον, ἡ  ζωὴ  ἡ  ἀθάνατος,  τότε  τὸν   ᾍδην  
ἐνέκρωσας, τῇ  ἀστραπῇ  τῆς  θεότητος  (όταν, Κύριε, εσύ  που  είσαι  η  αθάνατη  
ζωή, κατέβηκες  στον  Άδη, τότε  τον  θανάτωσες  με  την αστραπή  της  θεότητάς 
σου).   

Άσκηση: Συμπλήρωσε  τα  κενά  της  α΄ στήλης                                                                             
με  ρήματα  της  β΄ στήλης  στον  Αόριστο 

 
α΄ στήλη β΄ στήλη 

Ἡ  πομπή  ………………………… διά  μέσου   τῆς  πόλεως. προσέρχομαι 
Ὁ   υἱός   ……………………… τῷ  πατρί  καί  ἠρώτησεν  αὐτόν. κατέρχομαι 
Ὁ πατήρ ……………………… τῆς  οἰκίας  πρός  ἐργασίαν. διέρχομαι 
Ὁ  Ἀλέξανδρος ……………………  εἰς  τὸ  ὕπατο  ἀξίωμα  τοῦ  
στρατηγοῦ. 

ἐξέρχομαι 

Ὁ  Ἰησοῦς  ………………..  ἐν  τοῖς  κατωτάτοις  τῆς   γῆς. ανέρχομαι 
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Τρεις θέσεις 
εργατών 

ΥΕ με δίμηνες 
συμβάσεις 
εργασίας

Τρεις θέσεις εργατών ΥΕ, θα καλυ-
φθούν με δίμηνες συμβάσεις εργασίας 
στον Δήμο Νάουσας.

Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν δύο 
θέσεις εργατών γενικών  καθηκόντων 
ΥΕ για τις τεχνικές υπηρεσίες  και μια 
θέση εργάτη ΥΕ για την υπηρεσία κα-
θαριότητας. 

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 
19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Γρα-
φείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Δήμου Νάουσας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνο-
νται στο τηλ. 23323 50335-6.

Ψεκασμός ακμαιοκτονίας 
κουνουπιών το βράδυ της 

Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 
στον οικισμό 

Παλαιό Σκυλλίτσι 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Στα πλαίσια των απαραίτητων ενερ-
γειών για την καταπολέμηση ιών που 
μεταδίδονται από μολυσμένα κουνού-
πια, έχει προγραμματιστεί ψεκασμός 
ακμαιοκτονίας την Τρίτη 20 Σεπτεμβρί-
ου στον οικισμό Παλαιό Σκυλλίτσι του 
Δήμου Αλεξάνδρειας από 23:00 ΕΩΣ 
01:00.

Κατά τη διάρκεια και τουλάχιστον 
για τρεις ώρες μετά το πέρας του κάθε 
ψεκασμού, παρακαλούνται οι δημότες 
του αντίστοιχου οικισμού να παραμεί-
νουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά 
παράθυρα και να έχουν απομακρύνει 
από τις αυλές ζώα, μελισσοσμήνη και 
είδη οικιακής χρήσης.

ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ-1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του Φιλίππειου-1 ου 

Γυμνασίου Βέροιας Κωνσταντίνος Τσικερδάνος συγχαίρουν τις μα-
θήτριες του Σχολείου

Μπαλατσούκα Φαίη
Σαραφίδου Φρειδερίκη
Σιαφαρίκα Μαρία
Σιδηροπούλου Κατερίνα
Στριμπίνου Σοφία
Τσουρή Άννα
για την εξαιρετικά δημιουργική συμμετοχή τους στην site 

performance Catch (19)22 που πραγματοποιήθηκε στον αύλειο Χώ-
ρο του Μουσείου Αιγών.

Στο Μαξίμου 
ο Τάσος Μπαρτζώκας

- Συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Παρά τω Πρωθυπουργό
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο

[…] μετά τα γεγονότα ταύτα συνέχεισαν την 
φρούρησιν πάλιν έως ότου ήλθε ο Αύγουστος, 
όπου άρχησαι ο πόλεμος της καταστροφής. 
η δωδεκάτη μεραρχία που υπηρετούσα εγώ 
κράτησαι δύο ημερόνυκτα την γραμμήν αλλά 

δεκαπλάσιαις δυνάμεις μας επιτείθονταν και έσπασε η γραμμή χωρίς  
να έλθουν άλλαις ενυσχείσεις διότι εμάχοντο εις το μέτωπον της  Αγκύ-
ρας κατ’ αυτήν την μάχην τραυματίσθηκα ελαφριά  εις την αριστεράν 
χείρα και φεύγοντας φθάσαμε στα στενά  του Τουλού μπουνάρ όπου 
τραίνο και αυτοκίνητα περνούσαν  μέσα από δύο βουνά. εκεί μας 
κυκλώσαν και πολλοί Στρατιώται εφωνεύθησαν και συνελήφθησαν οι 
τρείς Στρατηγοί Τρικούπης  Διγενής και Διμαράς οσάν να το είθελαν, 
και μετά δρόμο για την Σμύρνην που ούτε αξιωματικούς  είχαμε ούτε 
δρόμους γνωρίζαμε ευτυχώς στον Δρόμον γνωρίσαμε  κάτοι μικρασι-
άτες και μετά την μάχην του Τουλού  μπονάρ μέσα από τα βουνά βγή-
καμε στο Ουσάκ  μία πόλις με πενήντα χιλιάδες κατοίκους Τούρκους   
και αρμεναίους και απ  εκεί στην Φιλαδέλφειαν όπου είχε διακλάδωσιν 
δρόμου για την Σμύρνην. αλλά ημείς κάναμε λάθος και πήραμε άλλον  
δρόμον και βγήκαμε στην Μαγνησία εκεί μας χτήπησαν άλλοι αντάρτες 
του Πεχλιβάν τσαούση οιποικό αλλά τους κτυπήσαμε και ημοίς και 
έφυγαν και προχωρήσαμε για την Σμύρνην διαλυμένοι από ταις αρχές 
περί τους διακοσίους πεντήκοντα 

ΧΜΑ- βαδίζοντας για την Σμύρνη είχε όμως μεγάλην απόστασιν 
περί τα 600 χιλ.νυστικοί τρώγοντας ότι βρήσκαμε Γαλαίτες ολίγες εί-
χαμε μόνον με τις κολοκύθες και ρόκες καλαμπόκια και σταφίδες από 
τα σπίτια ότι βρίσκαμε και γεμάτοι ψύρες και σκόνες μετά από [δυσα-
νάγνωστο] φθάσαμε στην Σμύρνη στο Σιδ. Σταθμό ριχθή καμε [δυ-
σανάγνωστο] κοραμάνες αλλά μουχλιασμένες και ταις τρώγαμε από 
πολλή πείνα και κοιμηθήκαμε στα πεζοδρόμια την νύκτα ήλθε ιπποικό 
απόσπασμα από φαντάρους Σμυρνιούς και μας πέρναν τα όπλα και 
ταις σφαίρες για να κρατήσουν δήθεν άμυνα αυτοί

ΧΜΗ- μετά πορείαν δέκα οκτώ ημερών από Αφιόν καρά χισάρ 
φθάσαμε στην Σμύρνην εκεί κοιμηθήκαμε το βράδυ στα πεζοδρόμια 
νυστεικοί και γεμάτοι ψείρα το πρωϊ οι αγγλογάλοι δεν μας άφησαν να  
μπούμε στα πλοία και μας έστειλαν στο Τσεσμέ Νέα Κρίνη.  μπήκαμε το 
πρωϊ στα πλοία και βγήκαμε στην Χίον και εκεί καθήσαμε πέντε ημέραις 

ΧΜΑ- εμάς δε στα πλοία δεν μας ήθελαν να μπούμε μας έστειλαν 
20 ώραις μακρυά στον Τσεσμέ Κρήνη και αφού με πολλύν κόπο πηγα-
με στην άλλην ημέραν μας παρέλαβε το πλοίον από ταις μαούνες διότι 
δεν είχε λιμάνι να πλησιάση το πλοίον και μας κατέβασεν στην Νήσον 
Χίον εκεί καθήσαμε τρείς ημέραις με 100 Γραμμάρια ψωμί ξερό μετά 
μας φόρτωσαν σε ένα υπεροκιάνιον τρείς χιλιάδες πεντακόσιοι φαντά-
ροι και μας έφεραν στην Θεσ/νίκην  τα δε άλογα και τα αυτοκίνητα τα 
κατέστρεψαν επί τόπου περί 3000 χιλ. άλογα τα σκότωσαν με τα πο-
λυβόλα να μην τα πάρουν οι Τούρκοι και έτσει έληξε [δυσανάγνωστο] η 
Μικρασιατική Καταστροφή.

ΧΜΗ- πήραμε ψεύτικα απολυτήρια και στας 28 Αυγούστου φθάσα 
με στην Θεσ/νίκην με το Γερμανικό πλοίο Βασίλεισα Σοφία, το βρά-
δυ μείναμεν στην Θεσ/νίκην και το πρωϊ στο χωργιό [Γιδά] όπου στο 
Σταθμό μας περίμεναν δύο χιλιάδες χωρικοί γυνέκαις και παιδιά.  πήγα 
μετά στο σπήτι άλαξα καθαρίσθηκα από  ταις ψείραις. 

ΗΜ- Ήρθαμε τέλη Αυγούστου. [από τα 10 πιδιά που πήγαν σκοτώ-
θκε] ένας Ροτσιόπουλος. Κι ένας άλλος Αντώνιος Παπαθανασόπουλος 
κι αυτός σκοτώθκε. Αυτοί οι δύο [από τον Γιδά].

ΧΜΗ- και σε ολίγες ημέραις ήλθε Διαταγή να πάμε πάλιν να κατα-
ταγούμεν οι κλάσεις  19 - 20 - 21 και 22 και πήγαμε στα έμπαιδα λόχον  
προσκολήσεως πλην των φονευθέντων Αθ. Ρότσιου Αντωνίου Παπαθα-
νασοπούλου κι Ιωάννου Μαλιώτα.  στην Θεσ/νίκην πήγαμε στον λόχον 
προ[σ]κολήσεως  στην Τούμπα και απ εκεί αποστολαίς εγώ  πήγα στην 
Βέτρινα <χατζή μπεκλή[>] εις τον Σύν/μα  Σιδηροδρόμων και μετά με 
έστειλαν στον λόχον στην Άγγιστα Γραμματέας είχαμε δώσει μερικοί 
δείγμα Γραφής και μετά από τον λόχον στην Άγγιστα μας έστειλε ο λο-
χαγός στην Ξάνθη καθημερινώς στο Συν/μα αντιγραφέα Δ/γών και μετά 
την παρέλευσιν έτους το Σεπτέμβριον το 1923 απελήθην. / [υπογραφή] 
Γρηγόριος Μοσχόπουλος ή Παπαντωνίου».

---000---
Επίσης  υπάρχει και  μία  ενθύμηση  του  ιερέα ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ  ΜΟ-

ΣΧΟΠΟΥΛΟΥ σε παλαίτυπο εκκλησιαστικό βιβλίο  του   Γιδά  (πρώτη 
δημοσίευση  «ΠΟΛΙΤΗΣ» 174/25.2.1994 και μετά στο   τρίτο   βιβλίο  
μου  «Ρουμλουκιώτικα σημειώματα  1989-1995»,  σελ.  68),  όπου α-
ναφέρεται: «Η   επίθεσις εις το  μέτωπον της Μικράς  Ασίας προς  την  
Αγκυραν  άρχισε εκ      μέρους  των ημ.  στρατευμάτων την 8ην  Μαρ-
τίου  1921  επί  βασιλείας του  Κωνσταντίνου ΙΒ’ Ο ιερεύς Αντώνιος 
Μοσχόπουλος».    [Ο παπΑντώνης είχε τότε στο μέτωπο της Μ. Ασίας 
τον γιό του Γρηγόριο Αντ. Μοσχόπουλο, οπότε ήταν φυσικό να έχει ιδι-
αίτερο προσωπικό λόγο να καταγράφει τα νέα που μάθαινε για τις εκεί 
στρατιωτικές επιχειρήσεις.]

Οι  Γιδιώτες  στρατιώτες διατηρούσαν αλληλογραφία με  τους συγγενείς 
τους στο χωριό.  Μάλιστα ο Ανδρέας Δ.  Κυρόπουλος, στα επίσης χειρό-
γραφα  απομνημονεύματά του  (φωτοαντίγραφα των οποίων  μου  έδωσε    
το 1993), αναφέρει αφήγηση του Γρηγ.  Α.  Μοσχόπουλου,  ότι ο στρατιώ-
της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ του  Ζήση,  σε επιστολή  που έστειλε τότε  από 
την Μικρά  Ασία  έγραφε μεταξύ  άλλων:  «[...] Γράψε μου αγαπητή μου μη-
τέρα, ποιός γεμίζει το φ’τσί [βαρέλι σε κάρο για μεταφορά πόσιμου νερού] 
από το  ποτάμι και ποιός κοιμάται στην κουνουπιέρα μου [...]».

Ο ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου και της  Ελένης [από το Νε-
οχώρι] στην από 20.04.1991 ηχογραφημένη μαρτυρία του για τα γεγο-
νότα της Μικρασίας  μου ανέφερε τα εξής: «[…] Το 1919 τσι δυό Μαίου 
κήρυξε ο Βενιζέλος, τιλείωσι ο ευρωπαϊκός πόλιμος, μας έδουσαν τί 
μας έδουσαν τότι, στη Μικρά Ασία, την Ιουνία και την Ανατολική Θράκη 
μέχρι κουντά στη Κουνσταντινούπολ’, με τη συνθήκη των Σεβρών ήταν 
με ποιά της Λωζάνης ξιέρω γώ; Το 1919 2 Μαίου κηρύχθηκε ο πόλι-
μος. Γιατί, να πάμε στη Μικρά Ασία; Βρέ ελάτε, ο Βενιζέλος εκεί ήταν 
σφάλμα. Εσείς μας τα δίν’τε αυτά. Ελάτε εσείς μπροστά οριοθετείστε 
τα σύνορά μας και να βάλουμε εμείς του στρατό, τα φυλάκια. Όχι να 
πάμε να τα πάρουμε με πόλιμο. Τα δίνουν οι Τούρκοι έτσι; Πρέπει να 
πολεμήσουμι, κι όπως πολεμήσαμε. Γιατί να πάμε να κάνουμε αποβί-
βαση στη Σμύρνη και να σκοτωθεί τόσος κόσμος […]».

Ο ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Χάιδως στην 
από 06.11.97 ηχογραφημένη μαρτυρία του έχει πεί τα εξής: «Είμαι 97 
χρονών και πήγα στρατιώτης το ‘22. Εκείνα τα χρόνια όσο ήθελαν μας 
έγραφαν. Εδώ γεννήθηκα, στα Παλατίτσια. Ιγώ ήμαν ικεί στο Τυρολόη. 
Ήτανε ι Σωτήρ’ς ι Ντάλας, ι Γιάνκος, μαζεύφκαμε στο Τσαΐρ Ντερέ για 
να πάμε να χτυπήσουμε τη Κωνσταντινούπολη. Ειχάμι δυό μεραρχίες 
ήτανε εκεί πέρα για να πάμε να χτυπήσουμε τη Κωνσταντινούπολη. 
Έρχεται η διαταγή νύχτα, χαλάσαμι τ’ς σκηνές, να πάμι να χτυπή-
σουμι. Έρχεται ασύρματος τον είχαμε μέσα στο ρεύμα ικεί, έρχεται 
ασύρματος «εάν κινήσετε να χτυπήσετε την Κωνσταντινούπολη, είμιστι 
έτοιμη η Γαλλία για να μας χτυπής(ει)»  κι έτσι ‘πισθοχωρέσαμι, ήρθα-
με πάλι εδώ στην Αδριανούπολη δώθε. Για την Κωνσταντινούπολη δε 
μας άφησαν να πάμε να τη χτυπήσουμε. Και γυρίσαμε εδώ και μετά 
μας κορόϊδεψαν, ξανά μας λένε θα πάτε πίσω. Ξανακινήσαμε να πά-
με πίσω, μας γυρίσαν πίσω ‘πισθοχωρέσαμι γιατί ρίχ’καμι από δώθε 
μεριά. Και τώρα από πέρα μεριά από κεί οι Έλληνες, Σαράντα Εκκλη-
σίες, Ανακτόριο, Τυρολόη, μεγάλες πολιτείες, έμειναν όλοι οι Έλληνες 
ικεί. Είναι μέσ’ στην Τουρκία ήντις τώρα.  Η Κωνσταντινούπολη, είναι 
λίγοι [Έλληνες] μέσα κεί;[…]».

Η οδύνη των Ρουμλουκιωτών για την  Μικρασιατική Καταστροφή και 
την βαρειά εθνική ήττα  που υποστήκαμε, εκφράστηκε και με ένα τραγού-
δι,  το οποίο μου το  τραγούδησαν στις  20.06.1997 και στις  31.07.1997 
οι  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  και ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ από το Λουτρό:

«Στη Σμύρνη σφάζουνε αρνιά, στην Πόλη τα κριάρια
και μέσα στο Ισκί Σιχίρ σφάζουν τα παλικάρια.
Στο Αλμπουνάρ βαρέθηκα στην Πόλη θα πεθάνω
και μέσα στο Εσκή Σεχίρ  θα πέσω να πεθάνω.
Στο Ισκί Σιχίρι το μικρό με τα πουλλά τα δέντρα
γιατί δεν σκέπασις καλά όλα τα παλικάρια ;
Πέφτουν οι σφαίρες σαν βρουχή, τα βόλια σα χαλάζι

και τα μικρά παιδιά 
είν’ για ψουμί στους δρό-
μους.

Κλαίν’ οι μαννάδες τα 
παιδιά και τα παιδιά τις 
μάννες

κλαίει και μία νιόπα-
ντρη, που κρέμασαν τον 
άντρα τ’ς».

Παράλληλα τους κα-
τοίκους του Γιδά τους 
απασχολούσαν τότε κι 
άλλα σημαντικά θέματα. 
Στην από Ιανουάριος 1978 χειρόγραφη μαρτυρία του ΘΩΜΑ Απ. ΚΟΥ-
ΓΚΑ [που γεννήθηκε το 1905] με τίτλο «Συνοπτική εικόνα της ιστορίας 
του αγροκτήματος (Γιδά) Αλεξανδρείας» [μου την παρέδωσε σε φωτο-
αντίγραφο] μπορούμε να διαβάσουμε:

(σελ. 1) «[…] Το 1919 η ιδία Κυβέρνησις Βενιζέλου / ύστερα από 
πολλά εμπόδια εψήφισε / τον πρώτο νόμο περί απαλλοτριώσεως τσι-
φλικιών.

Το 1920 μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσ- / μίου πολέμου, οι τότε σύμ-
μαχοι / Γάλλοι και Άγ[γ]λοι προκειμένου να / χορηγήσουν δάνειο στην 
Ελλάδα για να / επουλώση τις πληγές του πολέμου / επρώτεινεν και 
έγιναν εκλογές, (σελ. 2) / οι εκλογές ανέδειξαν Κυβέρνησιν / Γούναρη, 
Θεοτόκη, Πρωτοπαπαδάκη / Στράτου, Μπαλτατζή και λοιπούς. 

Η κυβέρνησις Γούναρη, βάσει του ανωτέρω /  νόμου έκανε την 
αρχή, απαλλοτρίωσεν / 3 τσιφλίκια εν Ελλάδι μεταξύ των τριών / και 
το τοιούτον του Γιδά, συγκείμενον /  εκ 19.300 στρεμμάτων, εκτιμηθέν 
τότε / 400.000 δραχμές […] Το 1921 τον Οκτώβριο μήνα ιδρύετε ο /  
Συνεταιρισμός αποκαταστάσεως ακτημόνων / καλλιεργητών (Σ.Α.Α.Κ.) 
Γιδά, ο οποίος / βάσει αποφάσεως της Επιτροπής απαλλοτρι- / ώσεως 
αποτελέσθη από 113 γεωργούς μέλη / συν 30 επιστράτους οι οποίοι 
υπηρετούσαν / στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, παιδιά γεωργών. 

(σελ. 3) […] Το 1922 μετά την κατάρευσιν του / Μικρασιατικού με-
τώπου και την επιστροφή / των επιστράτων, εξελέγει η πρώτη διοίκη-
σις / το πρώτο συμβούλιο, αποτελούμενον από / τους κ.κ. Αθανάσιον 
Οικονομόπουλον, /  πρόεδρον Γρηγόριον Σάτην, Θωμάν Ρεσινιώ- / 
την, Γρηγόριον Παπαμανώλην και / Κωνσταντίνον Τρέβλιαν. […]».

Ο ίδιος σε χειρόγραφο κείμενό του με τίτλο «Το Δένδρον της Οικο-
γενείας Κούγκα», αναφέρει (σελ. 4) ότι «[…] απεβίωσεν […] ο δε Νικό-
λαος [γιός του Νάσιου Γ. Κούγκα] λόγω κακουχιών του Μικρασιατικού 
μετώπου το έτος 1922 […]». 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού

Η καταστροφή της Σμύρνης 

O στρατιώτης  Αθανάσιος 
Ροτσιόπουλος  του  Πανα-

γιώτη  από  τον Γιδά (αρχείο 
Θωμά Ρότσιου).  Σκοτώθηκε  
το  1921  στο μέτωπο  της 
Μικράς  Ασίας.  Το  όνομά  
του ήταν σκαλισμένο  στη 
σεμνή στήλη του παλαιού  
Ηρώου  του  Δήμου Γιδά 
- Αλεξάνδρειας. Όμως σε  

κάποια  «ανακαίνιση»  εκείνη  
η στήλη  εξαφανίστηκε  και 
έκτοτε  έπαψαν  να  διαβά-

ζονται τα  ονόματα  εκείνων,  
που  έχασαν  τη  ζωή τους  

πολεμώντας για την πατρίδα. 

Τμήματα του ελληνικού στρατού 
στο Εσκή Σεχίρ



Γράφει ο Θωμάς Γαβριηλίδης

Η ΑΣΕΒΕΙΑ…
1. Σε έναν ξύλινο Ερμή, κάποιος 
πιστός προσεύχονταν,
2. αλλ’ αυτός ξύλο ήταν και κούτσουρο
παρέμενε,
3. γιαυτό ο πιστός τον άδραξε και καταγής
 τον πέταξε,
4. μα μόλις ετσακίστηκε, χρυσάφι γύρω
 χύθηκε!
5. Η ασέβεια στον ασεβή συχνά 

προσφέρει κέρδος…
«ΥΒΡΙΣ ΠΟΡΕ ΠΟΛΛΑΚΙ ΚΕΡΔΟΣ» (Ε.Α. XVI, 187, ΑΔΗΛΟΝ)

1. Ερμείηι ξυλίνωι τις επηύχετο, και ξύλον ήεν.
2. Είτα μιν αείρας χαμάδις βάλε, του δ’ άπο χρυσός
3. έρρευσεν καταγέντος. Ύβρις πόρε πολλάκι κέρδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ
1. Σύμφωνα με σημείωση της αγγλικής έκδοσης της Ελληνικής Ανθο-

λογίας, το επίγραμμα XVI, 187, που είναι εμπνευσμένο από τον μυθίαμ-
βο 119 του Βαβρίου.

2. Ο ΒΑΒΡΙΟΣ
Ο Βάβριος ή Βαβρίας ήταν συγγραφέας έμμετρων μύθων, που έζησε 

γύρω στα 200 μ.Χ. (1ο-2ος αι. μ.Χ.) και έγραψε σε ελληνική γλώσσα. 
Πρέπει να ήταν μάλλον Ρωμαίος εξελληνισμένος, όπως συμπεραίνεται 
από τον τύπο του ονόματός του αλλά και από τη λατινική δομή της στι-
χουργικής του.

Σύμφωνα με αρχαίες ελληνικές πηγές ο Βάβριος συνέγραψε δέκα βι-
βλία με μυθίαμβους (μύθους γραμμένους σε ιαμβικό μέτρο), αντλημένους 
τους περισσότερους από συλλογές Αισώπειων μύθων σε πεζό λόγο, αλ-
λά και δικής του έμπνευσης ή παρμένους από άλλους συγγραφείς όπως 
π.χ. ο Ηρόδοτος και ο Ξενοφών.

Ο Βάβριος θεωρούσε τον εαυτό του δημιουργό νέου λογοτεχνικού εί-
δους, του μυθίαμβου, επειδή, όπως φαίνεται, αγνοούσε τους προγενέστε-
ρους συγγραφείς αυτού του είδους, αλλά και τον κορυφαίο φιλόσοφο, το 
Σωκράτη, ο οποίος, όπως μαρτυρεί ο Πλάτων στον «Φαιδωνά» του, είχε 
στιχουργήσει-μελοποιήσει μερικούς από τους μύθους του Αισώπου, τους 
οποίους ήξερε σε πεζό λόγο.

Βέβαια ο Βαβρίας είναι πράγματι ο συστηματικότερος μεταπλάστης 
μύθων από τον πεζό στον έμμετρο λόγο σε ελληνική γλώσσα, χρησι-
μοποιώντας τον ιαμβικό τρίμετρο και μάλιστα τον χωλίαμβο, ο οποίος 
έχει ως γνώρισμα τον τελευταίο μετρικό πόδα, που είναι κατά κανόνα 
σπουδείος, μέτρο που είχαν χρησιμοποιήσει και προγενέστεροι Έλληνες 
ποιητές, όπως ο Ιππώναξ και ο Καλλίμαχος.

Το 1835 χειρόγραφα με μυθιάμβους του Βαβρίου, που υπήρχαν στις 
βιβλιοθήκες Βατικανού, Φλωρεντίας και Οξφόρδης, αποτέλεσαν τις πηγές 
της πρώτης στα νεότερα χρόνια έκδοσης μυθιάμβων του Knoch.

Το 1843 ένας Έλληνας κάτοικος Παρισιού ανακάλυψε σε βιβλιοθήκη 
του Αγίου Όρους κώδικα με 123 μυθίαμβους του Βαβρίου, τον οποίο α-
κριβοπούλησε στο Βρετανικό Μουσείο, όπου και εκτίθεται.

Επειδή οι μυθίαμβοι του Βαβρίου χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρό-
νια σε διδακτικά βιβλία του Βυζαντίου, έγιναν γρήγορα έργο κλασικό.

Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΕΡΜΗΣ
Ο ξύλινος Ερμής του επιγράμματος που μας απασχολεί στο σημερινό 

σημείωμα ήταν προφανώς ένα ξόανον, ένα δηλαδή χοντροκομμένο ξυλό-
γλυπτο άγαλμα του θεού που χρησιμοποιούνταν για τη λατρεία του.

Οι αρχαίο Έλληνες άρχισαν να κατασκευάζουν χοντροκομμένα αν-
θρωπόμορφα ξύλινα ομοιώματα των θεών από την εποχή (προϊστορική 
προφανώς) που είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν και ναούς, ξύλινους 
επίσης, ως κατοικίες των θεών, τους οποίους εφαντάζονταν ως έχοντες 
ανθρώπινη μορφή.

Τα παλιά ξόανα που διατηρούνταν σε ναούς και κατά τα ιστορικά χρό-
νια, επειδή ήταν πανάρχαια και άγνωστων κατασκευαστών, θεωρούνταν 
ως έργα θεών και μάλιστα ότι είχαν πέσει από τον ουρανό, γιαυτό και τα 
αποκαλούταν «διιπετή». Τα θεωρούσαν επίσης θαυματουργά και τα σέ-
βονταν οι ευσεβείς πάρα πολύ.

Ξόανα θεών αναφέρονται και στα δράματα των μεγάλων Αθηναίων 
δραματουργών αλλά, δυστυχώς, δεν διασώθηκε, όπως φαίνεται, κανένα. 
Κάποια θολή εικόνα τους σχηματίζουμε από αναπαραστάσεις τους πάνω 
σε αγγεία ή από πήλινα αγαλματίδια (ειδώλια) που βρέθηκαν σε ιερά, λα-
τρευτικούς τόπους και τάφους.

Απ’ όσα ξέρουμε μπορούνε να συμπεράνουμε ότι συνήθως δεν ήταν 
πολύ μεγάλα. Είτε όρθια είτε καθιστά είχαν τα πόδια κολλητά και τα χέρια 
κολλημένα στα πλευρά. Τα περισσότερα ήταν γυμνά, υπήρχαν όμως και 
ντυμένα και στολισμένα με διάφορα κοσμήματα. Πολλές φορές ήταν και 
χρωματισμένα ώστε να μοιάζουν με ζωντανά.

Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες πρώτος ο θρυλικός Αθηναίος γλύπτης 
και αρχιτέκτονας Δαίδαλος ελευθέρωσε τα πόδια το ένα από το άλλο, τα 
έκανε να μοιάζουν κινούμενα, επίσης και τα χέρια από το υπόλοιπο σώ-
μα. Άνοιξε επίσης και τα μάτια τους, που ως τότε παρέμεναν κλειστά.

Όπως ήταν επόμενο όμως όσο εξελισσόταν περισσότερο η γλυπτική 
στην αρχαία Ελλάδα και εμφανίζονταν τα αριστουργήματα του Φειδία, του 
Πραξιτέλη, του Λύσιππου και άλλων πολλών, τόσο η εκτίμηση των θαυ-
μαστών του ωραίου μειώνονταν για τα άτεχνα και χοντροκομμένα ξόανα, 
με συνέπεια και το όνομά τους να απαξιωθεί και ο σεβασμός σ’ αυτά να 
μειωθεί, μέχρι που έφτασαν να χρησιμοποιούνται τα ξόανα ως σκιάχτρα 
στους κήπους και στα αμπέλια, και οι άσχημοι να αποκαλούνται «ξοάνα»!

Μαρτυρία ασεβείας προς τα ξόανα αποτελεί και το ανώνυμο επίγραμ-
μα του σημερινού μας σημειώματος.

Η ΑΣΕΒΕΙΑ… ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΕΡΔΟΣ…
Ας μην ξεχνούμε ότι πηγή έμπνευσης του ανώνυμου επιγράμματος 

XVI, 187 της Ελληνικής Ανθολογίας ήταν ένας μύθος του Αισώπου, που 
έγινε μυθίαμβος από τον Βάβριο. Ο μύθος έλεγε ότι κάποιος που προ-
σευχόταν μπροστά σε έναν ξύλινο Ερμή (σε ξύλινο άγαλμα του Ερμή) 
πιστεύοντας ότι αυτό αντιπροσώπευε τον θεό τον ίδιο, όταν διαπίστωσε 
ότι αυτό δεν άκουγε την προσευχή του, αγανάκτησε και θέλοντας να 
δείξει στον Θεό ότι δεν τον υπολόγιζε πια και ότι ο ίδιος ήταν πιο ικανός 
από το θεό και μπορούσε να πετύχει και μόνος του αυτό που ζητούσε 
με την προσευχή του, άδραξε το άγαλμα, το σήκωσε ψηλά και το πέτα-
ξε καταγής κάνοντάς το κομμάτια. Και ενώ περίμενε έστω και μετά τη 
βίαια συμπεριφορά του να αντιδράσει ο θεός δείχνοντας την οργή του, 
είδε έκπληκτος να ξεχύνεται από τα συντρίμμια του ξύλινου Ερμή ένας 
θησαυρός από χρυσάφι, οπότε κατέληξε χωρίς δεύτερη σκέψη στο συ-
μπέρασμα ότι ο θεός θέλει να του δείξεις ασέβεια για να σε ακούσει και 
να κάνει αυτό που ζητάς με την προσευχή σου. Αυτό το συμπέρασμα 
αποτελούσε, όπως φαίνεται, και το επιμύθιο του Αισώπειου μύθου, από 
το οποίο προφανώς προήλθε και η ελληνική λαϊκή παροιμία «Και ο Άγιος 
θέλει φοβέρα για να κάνει το θαύμα του!», από την οποία οπωσδήποτε 
και ο κορυφαίος Νεοέλληνας μυθιστορηματογράφος (και όχι μόνο), ο 
Νίκος Καζαντζάκης εμπνεύστηκε τα λόγια που έβαλε στο στόμα του ήρωα 
του μυθιστορήματός του «Καπετάν Μιχάλης» (τα οποία μελοποίησε ο 
Μάνος Χατζηδάκης) «Φοβέρα θέλει κι ο Θεός για να κάνει το θαύμα του! 
Πιάσε (Κρήτη μαρτυρική, κατά του τυραννικού σουλτάνου) το τουφέκι, 
πιάσε πάλι το τουφέκι…».

Βιβλιογραφία
1. The Greek Anthology, London 1979
2. Αντωνίνος Λιβεράλις-Βάβριος εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ 2003
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Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΕΡΜΗΣ

Χάθηκε κλειδί
Χάθηκε κλειδί αυτοκινήτου στην οδό Αγ. Αντωνίου 

25.
Όποιος τα βρει ας το παραδώσει στα Γραφεία της 

εφημερίδας, Βενιζέλου 10.

Ολοκληρώθηκαν
 τα προγράμματα κατάρτισης 
από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

σε επιχειρήσεις του Ν. Πέλλας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος εκπαί-
δευσης των προγραμμάτων κατάρτισης με κωδικούς ΠΚ 079 
και ΠΚ 080 των υπόχρεων του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις 
για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-
2020 για το έτος 2022. Στα πλαίσια της υλοποίησης των προ-
γραμμάτων κατάρτισης εκτός από τα  θεωρητικά μαθήματα, 
οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και σε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Στις 31 Αυγούστου και 01 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
στην εταιρεία Αειφορία Πέλλας που εδρεύει στο Ριζάρι του 
Ν.Πέλλας, εκπαιδευτική επίσκεψη με σκοπό να καταστεί όσο 
πιο σαφές γίνεται η αναγκαιότητα των εδαφολογικών αναλύ-
σεων και της φυλλοδιαγνωστικής. Δόθηκαν στους καταρτιζό-
μενους οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους ως προς τις θέσεις, 
τον χρόνο, το βάθος δειγματοληψίας καθώς και τον σχηματι-
σμό του τελικού δείγματος. Επιπλέον οι καταρτιζόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να δούνε από κοντά ένα φασματόμετρο, διαδι-
κασίες μέτρησης pH και αγωγιμότητας καθώς και  μεθόδους  
μηχανικής ανάλυσης εδάφους, προσδιορισμού οργανικής 
ουσίας, θρεπτικών στοιχείων κλπ.  

Στις 02 και 05 Σεπτεμβρίου τα ίδια τμήματα κατάρτισης 
(ΠΚ 079, ΠΚ 080) επισκέφτηκαν τα Φυτώρια Δημητριάδη που 
εδρεύουν στο Ριζάρι του Ν.Πέλλας. Εκεί ενημερώθηκαν για 
την διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, για υ-
ποκείμενα και ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων καθώς και για 
τους απαραίτητους καλλιεργητικούς χειρισμούς όσο αφορά 
τον εμβολιασμό και το κλάδεμα. 

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας εκφράζει τις ευχαριστίες 
του στις ανωτέρω επιχειρήσεις για την συμβολή τους στην 
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των καταρτιζόμενων της Π.Ε.
Πέλλας.
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CMYK

Η άλλοτε εύηχη καλοκαιρινή Βέροια 
Του Πάρη Παπακανάκη

 
Η επιστροφή στους “ρυθμούς της κανονι-

κότητας” είχε ως αποτέλεσμα και την επανα-
φορά της πόλης μας στο γνώριμο καλοκαιρι-
νό πολιτισμικό ηχόχρωμά της! 

Διατηρώντας λοιπόν το κατά γενική ο-
μολογία αίσθημα ικανοποίησης, ας προχω-
ρήσουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σε μια 
-εποικοδομητική κι αναστοχαστική ελπίζω- 
αναδρομή προς τις γενεσιουργές ρίζες, οι ο-

ποίες δεν είναι άλλες από Βεροιώτες και Βεροιώτισσες  που στο πέ-
ρασμα του χρόνου δραστηριοποιήθηκαν με πάθος, δημιουργώντας 
ένα αξιόλογο πνευματικό-καλλιτεχνικό καλοκαιρινό έθος στην πόλη.

Η πρώτη τοπική πνευματική σπίθα ξεπήδησε στα δύσκολα χρό-
νια της τουρκοκρατίας, τον Μάρτιο του 1874, με την ίδρυση του «Φι-
λεκπαιδευτικού Συλλόγου Βεροίας», πρωτοβουλία  των συμπολιτών 
μας: Κ. Μελετίου, Δ. Γεμιτζόγλου, Κ. Ρόκου, σκοπός του οποίου 
ήταν η πνευματική ανάπτυξη της τότε σπουδάζουσας νεολαίας. 

Μετά από έξι χρόνια, τον Μάρτιο του 1880, ακολούθησε η ίδρυση 
της Αδελφότητας «Αθηνά» απευθυνόμενη σε όλο το ηλικιακό εύρος 
των πολιτών, με στυλοβάτες τους Αντ. Γεμιτζόγλου, Δ. Τούσια, Κ. 
Χατζηνικολάκη, Δ. Γεωργακόπουλο. Το 1889, κατόπιν διαταγής της 
τουρκικής διοίκησης, η αδελφότητα μετονομάσθηκε σε «ΜΕΛΙΣΣΑ», 
καθώς ο λογότυπός της θεωρήθηκε σύνδεσμος με την ελληνική 
πρωτεύουσα Αθήνα. 

Τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν με ζήλο, μεταξύ άλλων πνευ-
ματικών τομέων, και με την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων 
στον χώρο του Ημιγυμνασίου, στις οποίες συμμετείχαν βαρυσήμα-
ντα ονόματα της τότε βεροιώτικης κοινωνίας (ο Δ/ντής του Ημιγυ-
μνασίου Δήμος Βασιλείου, ο γιατρός Δ. Τούσας, οι εκπ/κοί Εμμ. Ζά-
χος, Ι. Μηλιώπουλος, ο φαρμακοποιός Αρ. Βλάχος, γόνοι εύπορων 
οικογενειών όπως: ο Ι. Σιορμανωλάκης, ο Θωμάς Χατζηνικολάκης, 
Α. Χριστοδούλου, Γ. Βλαχογιάννης, Αργ. Τσικερδάνος, Γ. Θεμελής κ.α.).

Μέσα από τη «ΜΕΛΙΣΣΑ» και ως καρπός του ιδιαίτερου πάθους των φιλόμουσων μελών της Εμμ. 
Ζάχου και Εμμ. Φουντούκα συστήθηκαν (υπό την καθοδήγηση του μουσικοδιδασκάλου Petsioti) η φι-
λαρμονική “ΟΡΦΕΥΣ” και μαντολινάτα, στις οποίες οφείλεται η ευρύτατη καλλιέργεια μουσικής παιδείας 
στη Βέροια κατά τις δεκαετίες που επακολούθησαν: «Το κάθε σπίτι διέθετε κι ένα έγχορδο όργανο, μα-
ντολίνο, κιθάρα, βιολί…» (Στέφανος Ζάχος, 1979, Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη)

Οι πρωτεργάτες της φιλαρμονικής “ΟΡΦΕΥΣ” Εμμ. Ζάχος και Εμμ. Φουντούκας
 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτω από το βλοσυρό βλέμμα της τουρκικής διοίκησης, τα καλλιτε-
χνικά τμήματα της Αδελφότητας «ΜΕΛΙΣΣΑ» έγιναν όχι απλώς αναπόσπαστο αλλά απαραίτητο κομμάτι 
της ζωής του κάθε βεροιώτη, παρουσιάζοντας τακτικές συναυλίες, με έργα κλασσικά, ελληνικές σερε-
νάτες και θεατρικές παραστάσεις. Η φήμη τους μάλιστα ξεπέρασε τα τοπικά όρια και οι καλοκαιρινές 
κυρίως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έγιναν πόλος έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών από όμορες πόλεις 
που διέθεταν σιδηροδρομική διασύνδεση με τη Βέροια (εξ ου και η εισαγωγικά παρατιθέμενη ταχυδρο-
μική κάρτα από το αρχείο του κ. Γεράσιμου Καλλιγά). Με την ευκαιρία να σημειώσω ότι ήταν και μία 
από τις αιτίες που έγινε γνωστό ανά την Ελλάδα το φυσικό (τότε ακόμη) εξοχικό πλάτωμα της “Εληάς” 
με τον εύφημο χαρακτηρισμό του ως “Μπαλκόνι της Μακεδονίας”.        

Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι με κάλυψη αυτές τις καθιερωμένες μουσικοχορευτικές και θεατρι-
κές εκδηλώσεις έλαβε χώρα και η επονομαζόμενη  “Εθνική Εκδρομή * “  την Κυριακή 12 Ιουνίου 1904, 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Μακεδονικού Αγώνα στην ευρύτερη περιοχή. 

[ * Αν και έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο αφιέρωμα (βλ. εφημερίδα ΛΑΟΣ, Η προετοι-
μασία του Μακεδονικού Αγώνα στη Βέροια, 19 Φεβρουαρίου 2021), υπενθυμίζω εν συντομία όσα μας 
έχει διασώσει ο Αν. Χριστοδούλου στο βιβλίο του “Η συμβολή της Βεροίας εις τον Μακεδονικόν Αγώνα”, 
Βέροια 1965: 

Με αφετηρίες το Μοναστήρι, τη Φλώρινα, τη Νάουσα, την Έδεσσα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πε-
ριοχές οργανώθηκε μαζική σε συμμετοχή εκδρομή προς τη Βέροια μέσω σιδηροδρόμου. Μεταξύ των 

εκδρομέων, συμπεριλαμβάνονταν και οι μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος, Καστοριάς Γερμανός 
Καραβαγγέλης και Εδέσσης Στέφανος. 

Πλήθος Βεροιέων, γνωρίζοντας τον πραγματικό σκοπό αυτής της συγκέντρωσης υποδέχθηκε με 
ενθουσιασμό στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βεροίας τους εκδρομείς και στη συνέχεια όλοι μαζί κα-
τευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία της πόλεως, την “Εληά” υπό τους ήχους των Φιλαρμονικών 
Βεροίας και Θεσσαλονίκης. Στη μουσικοχορευτική εκδήλωση που ακολούθησε είχαν πρωταγωνιστική 
συμμετοχή και περί τους 30 “ρουγκατσιάρηδες” χορευτές από την Φυτειά (τότε Τσόρνοβο).

Το βράδυ οι αναχωρούντες εκδρομείς ήταν πολύ λιγότεροι απ’ τους αποβιβασθέντες, γιατί αρκετοί 
απ’ αυτούς προωθήθηκαν οργανωμένα και με απόλυτη μυστικότητα στους γύρω ορεινούς όγκους του 
Βερμίου, μεταφέροντας παράλληλα πλήθος όπλων και πολεμοφοδίων που ήταν κρυμμένα στα τρένα.]

Τα δύσκολα στρατιωτικοπολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν (Μακεδονικός Αγώνας, Εθνικός Διχα-
σμός, Βαλκανικοί Πόλεμοι) μοιραία οδήγησαν σε αδράνεια τη λειτουργία της Αδελφότητας «ΜΕΛΙΣΣΑ», 
καθώς αρκετά μέλη της είχαν ενεργή συμμετοχή σ’ αυτά. 

Η φιλαρμονική της Αδελφότητας “Μέλισσα” σε φωτογραφία του 1901
Πρώτη σειρά από δεξιά καθισμένοι:
Εμμ. Παπαδήμος, Γ. Τζήκας, Αντ. Ζαφάρας, Θεμ. Μπουλασίκης, Εμμ. Φουντούκας
Δεύτερη σειρά καθισμένοι, το Διοικητικό Συμβούλιο
Θ. Χατζηνικολάκης, Στ. Μαλούτας, senior Petsioti (αρχιμουσικός), Στ. Σακελλαρίδης, Αναστ. 

Αντωνιάδης, Αρ.Ζωγράφος.
Τρίτη σειρά όρθιοι
Δ. Σιτσάνης, Εμμ. Σουφουρλής, Αντ. Καρατζόγλου, Δ. Κανάκης, Δ. Δαβόρας, Γρ. Ωρολογάς, Κ. 

Παρναβέλας, Δ. Λυγγεράς.
Τέταρτη σειρά όρθιοι
Εμμ. Αντωνιάδης, Π. Τζιντός, Π. Χριστοδούλου, Εμμ. Ζάχος, Αθ. Μαλλιαράς, Εμμ. Βλαχογιάν-

νης, Γ. Σαράφογλου, Δ. Παπαθεοκλήτου 
Διακρίνονται στην πρώτη σειρά και οι μικροί. Μεν. Χατζηνικολάκης, Alfonso Petsioti.
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Του Κώστα Μίζα
Επιμελητή  Ανηλίκων Βέροιας

Είναι αναμφισβήτητο νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα-α-
κολουθώντας μια παγκόσμια τάση- κατοικεί πλέον στα αστικά κέντρα. Οι λόγοι που οδήγη-
σαν στο φαινόμενο αυτό που είναι σύνθετο,ξεπερνούν βέβαια το σκοπό αυτού του κειμένου 
που η στόχευσή του είναι πολύ συγκεκριμένη.

Θα μπορούσα όμως να αναφέρω επιγραμματικά την μετάβαση σε ένα παραγωγικό 
μοντέλο με διογκωμένο τον τριτογενή(υπηρεσίες) και δευτερογενή τομέα(μεταποίηση) και 
αντίστοιχη υποχώρηση του πρωτογενή, και την συνακόλουθη πεποίθηση ότι η πόλη παρείχε 
περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες απ ότι η ύπαιθρος που είναι σχεδόν αποκλειστικά 
προσανατολισμένη στην αγροτική παραγωγή.

Επίσης η ύπαρξη οργανωμένων υποδομών στις πόλεις(νοσοκομεία, σχολεία,δημόσιες υ-
πηρεσίες,ευκαιρίες ψυγαγωγίας και μόρφωσης(για τα παιδιά) λειτούργησε ενισχυτικά καθώς 
παρείχε ένα αίσθημα ασφάλειας και την ελπίδα κοινωνικής ανόδου.

Η συνύπαρξη τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων προυπέθετε τη θέσπιση κανόνων που 
να τη ρυθμίζουν. Η δοσολογία δικαιωμάτων-υποχρεώσεων(ένα κοινωνικό συμβόλαιο) θα 

καθόριζε τις συμπεριφορές προκειμένου να υπηρετηθεί το “γενικό καλό” με τέτοιο  τρόπο 
ώστε να μην εμποδίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων από “καταχρηστικές συμπεριφορές”.

Ηταν αναπόφευκτο όμως να φανούν και οι δυσμενείς συνέπειες. Το κυκλοφοριακό πρό-
βλημα και η ηχορρύπανση είναι μερικές από αυτές τις βιωμένες καταστάσεις που δεν επιδέ-
χονται αμφισβήτηση.

Η νομοθεσία αναθέτει στις αρχές(τοπικές και εθνικές) να μεριμνούν(ανάμεσα σε άλλα δη-
μόσια αγαθά) και για την “ποιότητα ζωής”των πολιτών που σχετίζεται άμεσα με την “δημόσια 
υγεία”,έτσι ώστε να δημιουργούν τις προυποθέσεις για την άσκηση των σχετικών δικαιωμά-
των που απορρέουν από αυτά (τα δημόσια αγαθά).

Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες που μπορεί να κουράσουν, αλλά πάμπολλες  
επιστημονικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την επιδείνωση της “δημόσιας υγείας” από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορρύπανση( αύξηση αρτηριακής πίεσης,νευρολογικά και 
ψυχικά προβλήματα κλπ). Ολοι μας βιώνουμε τον υπέρμετρο θόρυβο μιας μερίδας οχημά-
των(κυρίως δίτροχων). Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν είναι στις προθέσεις μου να θιγούν συλ-
λήβδην  κοινωνικές κατηγορίες καθώς είναι προφανές ότι αναφέρομαι σε μία μερίδα μόνο. 

Φιλοδοξία αυτού του κειμένου (ο συντάκτης του οποίου δεν είναι θιασώτης της  εύκολης 
“καταστολής”) είναι όχι να στιγματίσει αλλά να προκαλέσει μια συζήτηση.

Ενδιαφέρεται η οργανωμένη κοινωνία για την “ποιότητα ζωής” των πολιτών και συνακό-
λουθα για την “δημόσια υγεία”; Στην διασφάλιση της “ποιότητας ζωής” περιλαμβάνεται και 
η προσπάθεια εξάλειψης ή περιορισμού των επιβλαβών θορύβων από την κίνηση των οχη-
μάτων, όταν μάλιστα έχει τεκμηριωθεί από επιστημονικές μελέτες η πρόκληση βλαβών στην 
υγεία από τον εκκωφαντικό θόρυβο;

Διότι εντέλει τί μήνυμα θα στείλουμε στη νέα γενιά που μας βλέπει,ότι είμαστε μια κοινω-
νία που αποδέχεται παθητικά και συνηθίζει απλώς να ζει με τα προβλήματά της ή έχει τη 
βούληση να τα αντιμετωπίσει και να τα επιλύσει;

ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ

Η άλλοτε εύηχη καλοκαιρινή Βέροια 
Ο νοσταλγικός απόηχος όμως του έργου της παρακίνησε μια νεότερη ηλικιακά “φουρνιά” νέων της 

πόλης μας (Θρασ. Σμυρλή, Αναστ. Καρατζόγλου, Δημ. Πολυζωίδη, Κύρο Κύρου, Ι. Δημάδη. Αντ. Σαρα-
κωστή, Κ. Μπουζιώτα, Στεφ. Ζάχο κ.α) στην ίδρυση του πνευματικού συλλόγου “ΕΛΙΚΩΝ”.      

Σημείο αναφοράς του νεοσύστατου αυτού συλλόγου υπήρξε το εξοχικό κέντρο “ΑΛΣΟΣ” του Αντ. 
Λάζου (γνωστό ως “ΣΚΡΕΤ” υπό άλλη ιδιοκτησία μεταγενέστερα), αποκαλούμενο σημασιολογικά από 
τα μέλη του ως “ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. 

  Το σημασιολογικά αποκαλούμενο ως “ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”
 εξοχικό κέντρο “ΑΛΣΟΣ”

Για τη συνέχεια, θεωρώ προτιμότερο να σας παραδώσω στον γλαφυρό λόγο του αγαπητού σε 
όλους μας καθηγητή κ. Παύλου Πυρινού από σχετικό άρθρο του στην εφημερίδα “ΛΑΟΣ” στις 16 Φε-
βρουαρίου 2019:

«Το πιθανότερο είναι ο “Ελικών”, το 1918, να συγκρότησε την αξιόλογη Μικτή Μανδολινάτα (Μανδο-
λίνα, κιθάρες, Μαντόλες) με πρώτο το διευθυντή τον Λάζαρο Λαζάρου, γυμνασιάρχη Γυμνασίου Βέροι-
ας, η οποία υπό τη διδασκαλία-διεύθυνσή του άφησε εποχή στα μουσικά δρώμενα της πόλης μας.

Πέρα από το ότι ψυχαγωγούσε τους Βεροιώτες, με τακτικές συναυλίες και με θεατρικές παραστάσεις 
(στις οποίες έπαιρναν μέρος και κορίτσια που εθεωρείτο άξιο απορίας και μεγάλο γεγονός), ενίσχυσε 
και πλούτισε το Γυμνάσιο με τα απαραίτητα για την εκπαίδευση όργανα φυσικής, χημείας, γυμναστικής 
και με συγγράμματα και βιβλία για τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου.

Ο Σύλλογος “Ελικών” και η Μικτή Μανδολινάτα, δημιούργησαν μια ονειροπόλο και ρομαντική εποχή 
(1916-1924) με τα νυκτερινά κατανυκτικά τραγούδια στο δρόμο, κάτω από τα παράθυρα, με τη λεγόμε-
νη καντάδα, με κιθάρα και μαντολίνο.

Μόνο με μια γλυκιά μελωδία της νύχτας ικανοποιούντο τα ιδανικά του νέου…
Η Βέροια, με την ίδρυση του Συλλόγου “Ελικών” και της Μικτής “Μαντολινάτας” ήταν μια διαρκής 

εύηχη πόλη…»

Η Μικτή Μανδολινάτα της Βέροιας στα 1918-1919
Από αριστερά προς τα δεξιά:
Καθήμενοι
Θεμιστοκλής Πολυζωΐδης – Ιωάννης Οικονόμου
1η σειρά στα καθίσματα
Άγνωστη, Άγνωστη, Κεμιτζέ, τέταρτη ίσως η Κατίνα Ράπτου, Σιδέρης, Καπρίνης Αδάμος
2η σειρά καθισμάτων
Αντωνιάδου, Χατζηνικολάκη του Στεφάνου, θέσεις 3-5 άγνωστοι, Λάζαρος Λαζάρου Γυ-

μνασιάρχης, Σίσας Αστέριος, άγνωστος, Τσίτσης Κων/νος
3η σειρά καθισμάτων
Βλαχογιάννη Κατίνα, άγνωστη, άγνωστη, αδελφές Κόττου, Δέδε, Χατζηνικολάλκη Ελένη 

του Θωμά
Τελευταία σειρά – Όρθιοι
Καρατζόγλου Γαλάκης, Ψωμάς, Δημάδης, Αναστ. Καρατζόγλου, Σαρρηκωστής Αντώνι-

ος, άγνωστος, Κύρου Εμμανουήλ, Σμυρλής Τάκης



Συμμετέχοντας σε 
αγώνες FIS Roller ski 
που έγιναν στην πόλη 
ΠΟΝΚΒΑ της Β. Μακε-
δονίας με την εθνική 
ομάδα χιονοδρομίας ,η 
αθλήτρια του συλλόγου 
ΕΟΣ Νάουσας Τσιάρκα 
Γεωργία και μετά από 
μια πολύ καλή εμφάνι-
ση ,επέστρεψε με ένα 
χρυσό και ένα ασημέ-
νιο μετάλλιο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Τρίτη 13/9/2022 1η στα 3χλμ 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Τετάρτη 14/9/2022 2η στα 
3χλμ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΝΑΒΑΣΗ Ε-
ΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγνώριστο θα γίνει το Δημοτικό Στάδιο 
Βέροιας

Με εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζονται οι 
εργασίες στο γήπεδο 
της Βέροιας, προκει-
μένου η διοίκηση της 
ΠΑΕ, να το παραδώ-
σει στους φιλάθλους 
της ομάδας σε αξιο-
πρεπή κατάσταση, τό-
σο στο πέταλο στο ρο-
λόι, όσο και στην θύρα 
4. Απομακρύνθηκαν οι 
κάδοι με τα σκουπίδια, 
οι στίβες απο άμμο, τα 
διάφορα μηχανήματα, 
οι στοίβες σκουπιδιών. 
Τα σπασμένα καθί-

σματα αντικαθίστανται και τα ξεθωριασμένα επανέρχονται στο φυσικό τους χρώμα με την χρήση 
φλογοβόλου. Επίσης βάφονται με τα χρώματα της «βασίλισσας», όλοι οι τοίχοι του γηπέδου, 
ανακαινίζονται επτά τουαλέτες, ενώ παραδόθηκε ένας χώρος κάτω από την κερκίδα στους ορ-
γανωμένους φιλάθλους, προκειμένου να στεγάσουν τα γραφεία τους, τα οποία θα λειτουργούν 
την ημέρα του αγώνα. Όλη η πόλη, όλοι μαζί.

Αναστολή 
Διοργανώσεων

Ε.Π.Σ. Ημαθίας
Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυ-

πέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται ότι ΟΛΟΙ οι 
αγώνες ΟΛΩΝ των διοργανώσεων που διεξάγο-
νται υπό την αιγίδα της Ένωσης ΑΝΑΣΤΕΛΛΟ-
ΝΤΑΙ μέχρι νεωτέρας λόγω έλλειψης διάθεσης 
από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού (Γ.Γ.Α.) να επιλύσει το πρόβλημα που 
έχει προκύψει με τη συμμετοχή Σωματείων στο 
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων αυτής.

Ζητάμε ταπεινά συγνώμη απ’ όλη τη φίλαθλη 
κοινή γνώμη, και κυρίως από τα Σωματεία-Μέλη 
μας και τους ποδοσφαιριστές, καθώς για αβλε-
ψίες άλλων φορέων είμαστε δυστυχώς υποχρε-
ωμένοι να προβούμε σε μία τέτοια ενέργεια.

ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτων
καιΚυπέλλουτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας
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Σάββατο 17-09-2022

08:00-14:30 ΜΟΥ-

ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130

08:00-14:30 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-

26757

08:00-14:30 ΠΑΝΑ-

ΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594

14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 

ΚΤΕΛ 23310-27355

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

Κυριακή 18-09-2022

08:00-14:30 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

19:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 

(δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 

(δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

Δευτέρα 19-09-222

14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 

& ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ) 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ) 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Φαρμακεία

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-09-2022 μέχρι 

25-09-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Για επισκέψεις στα σχολεία 
της περιοχής και ενημέρωση των 
μαθητών για τον Παραολυμπιακό 
Αθλητισμό με παρουσιάσεις και 
βιωματικές δράσεις.

Με το υπ΄αριθμ.109561/
Δ5/09-09-22 έγγραφο του, το Υ-
πουργείο Παιδείας & Θρησκευ-
μάτων ενημέρωσε όλα τα σχο-
λεία της επικράτειας με τις λίστες 
εγκεκριμένων ατόμων με άδεια 
εισόδου για επισκέψεις στις Σχο-
λικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
το Σχολικό Έτος 2022-2023. Πρό-
κειται για διαπιστευμένα άτομα 
ανά άθλημα και Ομοσπονδία που 
έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής του Πιστοποιη-
μένου Προπονητή ή του Διακεκρι-
μένου Αθλητή για να μπορούν να 
πηγαίνουν στις σχολικές μονάδες, 
εφόσον τους προσκαλέσουν, για 
να μιλήσουν στους μαθητές για 
το άθλημα ή τα αθλήματα που 
πρεσβεύουν.

Στη λίστα της Εθνικής Αθλη-
τικής Ομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρίες, η οποία αριθμεί φέ-
τος 87 άτομα, βρίσκονται για 
πρώτη φορά τρεις εκπρόσω-
ποι του «Εν Σώματι Υγιεί» Α.Σ. 
ΑμεΑ Βέροιας, ο κ. Καραϊωσήφ 
Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός Φ.Α 
και Πιστοποιημένος Προπονητής 

ΑμεΑ, η κ. Αλεξάνδρου Κλαίρη, 
επίσης Καθηγήτρια Φυσικής Α-
γωγής, Προπονήτρια ΑμεΑ και 
Guide Runner Τυφλών Αθλητών, 
καθώς και ο Πετράκης Κωνσταντί-
νος, Διακεκριμένος Αθλητής στο 
άθλημα της Παρα Χιονοσανίδας 
(ParaSnowBoard), συμμετέχων 
στους Χειμερινούς Παραολυμπια-
κούς Αγώνες του 2018 στη Νότια 

Κορέα και του 2022 στο Πεκίνο.
Ενδεικτικοί Άξονες περιεχομέ-

νου για την ενημέρωση των μαθη-
τών/τριων σχετικά με τα Παραολυ-
μπιακά Αθλήματα που καλλιεργεί 
η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ:

Αναφορά στην ιστορία των πα-
ραολυμπιακών αθλημάτων

Πληροφορίες αναφορικά με 
τον τρόπο διεξαγωγής και τους 

κανονισμούς
Βιωματική προσέγγιση
Παιγνιώδεις Δραστηριότητες 

Προσομοίωσης (Προαιρετικά)
Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να απευθυνθείτε 
στο τηλέφωνο του «Εν Σώματι 
Υγιεί» 6976591081 και στο email 
r4rehab@yahoo.com

Εκπρόσωποι του «Εν Σώματι Υγιεί» στη λίστα
της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ για επισκέψεις σε σχολεία της Ημαθίας

ΧρυσόκαιΑσημένιοηΓεωργίαΤσιάρκα
τουΕΟΣσεδιεθνείςαγώνεςFISRollerski
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι :
1. Τον Ιατρό Γυναικολόγο κ. Νίκο Αντωνιάδη για την επι-

στημονική του διάγνωση σε μαθήτρια του κέντρου.
2. Την επιχείρηση Μπουντζόλας για την προσφορά κρέα-

τος για το γεύμα των παιδιών.
Με βαθιά εκτίμηση

Η εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου Δαμιανίδου Μελίνα.

Ανοικτό κάλεσμα για τη συμμετοχή των 
Τοπικών Συλλόγων στην 20η Πανελλήνια 

Λαμπαδηδρομία της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τη 
συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού Αλεξάνδρειας, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό 
έγγραφο – πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), θα συμμετέχει 
στην 20η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία που διοργανώνει η 
Π.Ο.Σ.Ε.Α., αναλαμβάνοντας να υποδεχτεί την “Φλόγα της 
Αγάπης” στις 25 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 
19:00 στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, καλεί όλους τους αθλητικούς συλ-
λόγους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 20η Λαμπαδη-
δρομία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών ως λαμπαδηδρόμοι, να δηλώσουν συμμετοχή μέ-
χρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στα τηλέφωνα: 23330 
53071 & 53072, καθημερινά από τις 9:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

(Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα απονεμηθούν Βεβαι-
ώσεις Συμμετοχής – Ευχαριστήρια σε όλους τους λαμπαδη-
δρόμους)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΟΣΙΟΥ
 ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Ορθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμονος.

6.30 μ.μ Εσπερινός και Παράκληση του Οσίου Πατρός 
ημών Αμφιλοχίου του Εν Πάτμω. Θα τεθεί προς προσκύ-
νηση απότμημα εκ του Ιερού λειψάνου του Οσίου Αμφιλο-
χίου του Εν Πάτμω.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων: 

Το Σάββατο 17 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης 
Λουτρού.

Την Κυριακή 18 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτ ικό Ναό 
των Αγίων Πρωτοκο-
ρυφαίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας. Στο τέλος θα 
τελέσει το καθιερωμένο 
μνημόσυνο για τα θύ-
ματα της Γενοκτονίας 

του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και θα ομιλήσει.
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 11:30 π.μ. στο Βήμα του 

Αποστόλου Παύλου στη Βέροια θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της 
Ιεράς Μητροπόλεως.

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω. 

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύ-
ξει το θέμα: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθή-
σονται» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδι-
κτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπι-
κός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Eίμαστε αραγε 
ταπεινοί;». 

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 
στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και 
στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος 
Λόγος 90.2 FM».

 Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ 
πολλών άλλων: Στήν προηγούμενη ὁμιλία μιλώντας γιά τόν πρῶτο 
μακαρισμό ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας, μέ τόν ὁ-
ποῖο ὁ Χριστός μακαρίζει τούς «πτωχούς τῷ πνεύματι», ἐξηγήσαμε 
ποιοί εἶναι οἱ φτωχοί στό πνεῦμα, αὐτοί δηλαδή τούς ὁποίους μακα-
ρίζει ὁ Χριστός καί τούς ὁποίους ὑπόσχεται ὅτι θά τούς ἀνταμείψει 
μέ τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ξεκαθαρίσαμε ὅτι φτωχοί τῷ πνεύματι εἶναι οἱ ταπεινοί, αὐτοί 
πού αἰσθάνονται μέσα στήν καρδιά τους ἁμαρτωλοί καί συντρίβο-
νται γι᾽ αὐτό καί καταφεύγουν μόνο στόν Θεό καί τό ἔλεός του. 

Τήν ταύτιση τῶν «πτωχῶν τῷ πνεύματι» μέ τούς ταπεινούς τήν 
ἐπιβεβαιώνει, ἄλλωστε, καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, 
λέγοντας ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε ὑπόδειγμα τῆς κατά Θεόν 
πτωχείας, διότι ἐκεῖνος «δι᾽ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς 
τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν». 

Καί πῶς ἐπτώχευσε ὁ Χριστός; Ἐπτώχευσε ταπεινούμενος πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο. Ἐπτώχευσε «λαβών δούλου 
μορφήν», καί φορώντας τήν ἀνθρώπινη σάρκα ἔδωσε καί σέ μᾶς 
ὑπόδειγμα ταπεινοφροσύνης.

Εἴπαμε ἀκόμη ὅτι, γιά νά γίνουμε ταπεινοί, πρέπει καθημερινά 
νά ἀνακρίνουμε τόν ἔνοχο ἑαυτό μας καί νά ἀσχολούμαστε μόνο 
μ’ αὐτόν καί ὄχι μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους γύρω μας. Πρέπει νά 
ἐξετάζουμε τόν ἑαυτό μας, χωρίς νά τόν συγκρίνουμε μέ τούς συ-
νανθρώπους μας, γιατί ἡ σύγκριση συνήθως δέν μᾶς κάνει περισ-
σότερο ταπεινούς ἀλλά περισσότερο ὑψηλόφρονες. Γι᾽ αὐτό καί θά 
πρέπει νά εἴμαστε ἰδιαιτέρως προσεκτικοί.

Σήμερα ἤθελα νά ἀσχοληθοῦμε μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μπο-
ροῦμε νά ἐλέγξουμε τόν ἑαυτό μας καί νά διαπιστώσουμε ἄν εἴμα-
στε πράγματι ταπεινοί, ἀλλά καί πῶς μποροῦμε νά ἐφαρμόζουμε 
τήν ταπεινοφροσύνη στή ζωή μας.

Ἄς προσέξουμε σ’ ὅλη τή ζωή μας, στήν κάθε ἐκδήλωσή μας: 
Εἴμαστε ταπεινοί;
Ὑπακοῦμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ;
Ὑπακοῦμε στούς συνανθρώπους μας;
Εἴμαστε ταπεινοί στόν ἔπαινο, στήν κατηγορία, στή συκοφαντία, 

στήν καθημερινή συναναστροφή μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους;
Ὁ καθημερινός ἔλεγχος θά μετρήσει, καί ἀνάλογα θά πρέπει νά 

προσπαθήσουμε νά αὐξήσουμε τήν ταπείνωση, νά λιγοστέψουμε 
τόν ἐγωισμό, γιά νά πάρουμε τίς δύο ἀμοιβές καί νά γίνουμε ἄξιοι 
τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου μας. Ἐδῶ στή ζωή νά ζοῦμε εἰρηνικά 
καί στήν ἄλλη ζωή νά ἀπολαύσουμε τήν εὐτυχία τῆς οὐρανίου βα-
σιλείας.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 16 

Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
Τριλόφου Ημαθίας η Χρυσάνθη Κ. 
Βασιλείου σε ηλικία 87 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: 
«Είμαστε άραγε ταπεινοί;»

Κάλεσμα 
στην  20η 

Λαμπαδηδρομία
Η 20η Επετειακή Λαμπα-

δηδρομία θα λάβει χώρα στο 
φράγμα του Αλιάκμονα την Κυ-
ριακή στις 18/9/22 11:00 π.μ. 
Όποιος επιθυμεί να λάβει μέ-
ρος μπορεί να επικοινωνήσει 
με την πρόεδρο του συλλόγου 
κ. Ευτυχία Καδόγλου στο τη-
λέφωνο 6973518504 μέχρι την 
Παρασκευή 16/9/22.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 

τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 
δίπλα στην πρώην ALPHA 
BANK. Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 
τ.μ., συντελεστής δόμησης 
1,2, Διογένους με Πιερίδων 
Μουσών γωνία, Βέροια. 
Τηλ.: 2331 300901.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 

ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια αγορά 
στο κέντρο της Βέροιας 
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 

με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Σταυρό 
Ημαθίας επάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
τηλ.: 6973 616847.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να 
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπα-
νού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό 
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη 
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που 
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία 
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 48τμ, Ελ. Βενιζέλου 
35, κέντρο Βέροιας. 1ος όροφος, προσόψεως, 
μπαλκόνι στην πρόσοψη, χωρίς ασανσέρ, ενερ-
γειακής κλάσης Δ. 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1 Σ/Κ, χωλ. 
Ανακαινισμένο 08/2022. Αυτόνομη θέρμανση/ψύξη 
με 2 κλιματιστικά LG A+++. Κουφώματα ενεργειακά 
PVC, σίτες, ρολά, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλέφω-
νο. Έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη και απορροφη-
τήρα inox. Μπάνιο πλήρες, με παράθυρο, θερμο-
σίφωνο ηλεκτρικό 80λτ. Κατάλληλοκαιγιαεπαγ-
γελματικήστέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6982119584, 
6971806111.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσο-
ψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 
3ος όροφος, κοντά σε 
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλ-
ληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά  ενοικιάζεται και-

νούργιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκα-
τοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος 
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 
WC.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεό-
δμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005, 
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από 
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλο-
νοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ 
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντή-
ριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με 
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€. 
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της  Ανοίξεως ε-
νοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ 
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια 
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.

Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή 
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική 
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες 

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών και σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής , 
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet,  ηλιακό 
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο , 
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια , 
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο 
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς ενοικιαστές ,  το μίσθωμα του στα 400 
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με ε-
ντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλο-
κουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ 
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό 
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 350 €. 
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει α-
περιόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 

τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά κα-
λή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας , 
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή 
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

σμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων, 
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελ-
κυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς: 
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Ο-
ροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και 
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νε-
όδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όρο-
φο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη 

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για 
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο 
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή 
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς 
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται  
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ., 
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει  θέση στάθμευσης 
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και 
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.. 
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο α-
ποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα , 
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται 
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και 
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε 
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με 
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκί-
νητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το 
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει 
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε 
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης 
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο 
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή 
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα 
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα 
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677 
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω α-
πό το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με 
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή 
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 

απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπά-
νιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., κα-
ταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου 
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή 
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος 
της Βεργίνας , με σπάνια  θέα ,  ελαφρώς 
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και 
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέ-
γερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ α-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγά-
λο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματι-
κής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκα-
τάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα 
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμ-
φιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας 
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για 
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άπο-
ψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυ-
τή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 250.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυ-
πο σχολείο,  Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , 
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  
προσανατολισμό ,  σε προνομιακή τοποθεσία 
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για 
απαιτητικούς αγοραστές ,  τιμή έκπληξη , μόνο 
95.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατό-
τητα επέκτασης ακόμη 16στρεματων (μπάντα)  200 x 
200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, 
κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλησίον 
εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο 
περιμετρικά, πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιό-
λουστο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, κατάλληλο 
για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοι-
κία, κτήμα, διαθέσιμο,  τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€ 
το στρέμμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλέφωνα: 
2332047779 , 6932440846



ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα από 

120 τ.μ. και πάνω (3 ή 4 δω-
μάτια) για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιοχή 
Βέροιας. Τηλ.: 6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
πλήρως ανακαινισμένο, στην 
Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 δωμά-

τια, σαλόνι, χωλ, κουζίνα, W.C., 
φυσικό αέριο, air condition, πολύ 
κοντά στα Πανεπιστήμια. Πληρ. 
κιν.: 6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 

χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 

τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-
τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 

6986 731153.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοκινήτων πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-
τω Βέρμιο), στην πλατεία του 
χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-
πωλείο για πρωινες ώρες στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 27727, 
ώρες επικοινωνίας 9.00 π.μ - 
3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-
δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώ-
ρι. Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 
6984 427753.

Η  ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α  ΕΛΛΗΝ Ι -
ΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ – GREEN
MARKETS αναζητά υπάλληλο 
λογιστηρίου-βοηθό λογιστή για 
τη στελέχωση του λογιστηρίου 
της στη Βέροια. Παλαιότερη ε-
μπειρία σε αντίστοιχη εμπορική 
εταιρία θα ληφθεί υπόψη. Απο-
στολή βιογραφικών: career@
greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία  γ ια  να 
φροντίζει άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη Βέ-
ροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & 
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-
πό επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
βοηθός συνεργείου από επι-
χείρηση στη Βέροια για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνί-
ας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων, με πείρα 25 χρόνων. Τηλ.: 
6986 839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με 

κοπέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, 
χωρίς παιδιά, με αρχές, για σο-
βαρό σκοπό. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-
μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα,κλειστό parking  
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
-ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ. 
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 54τμ 1Δ,ΣΚ,WC 40000ευρώ

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο 5355τμ (και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων), χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμέ-
νο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοΚουζίνα,αποθήκη,ατομι-
κό λέβητα πετΡελαίου,τζάκι,aircondition,320ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-
κή ισόγεια μονοκατοικία 
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού,  κα-
τασκευής 2003, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ., πλήρως 
επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-
χρονα κουφώματα, μέσα 
στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα 
και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304
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Άρχων Δικαιοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ο Βεροιώτης Δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου 

Επίσημη συμμετοχή του δήμου Αλεξάνδρειας 
στην 20η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

 Κάλεσμα δημοτών για συμμετοχή στην εκδήλωση

Άρχων Δικαιοφύ-
λαξ του Οικουμενικού 
Θρόνου χειροθετήθηκε 
ο Βεροιώτης ποινικο-
λόγος - δικηγόρος Αθη-
νών κ. Σάκης Κεχαγιό-
γλου με απόφαση του 
Οικουμενικού Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
στον ιστορικό Καθεδρι-
κό Ναό της Αγίας Σο-
φίας Λονδίνου, την Πέ-
μπτη 15 Σεπτεμβρίου 
2022.

Το οφφίκιο του Άρ-
χοντος της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησί-
ας απονέμεται από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη 
σε πολίτες που προ-
σφέρουν στο κοινό κα-
λό. Ο τίτλος του Άρχο-
ντος Δικαιοφύλακος απονέμονταν κατά την Βυζαντινή περίοδο σε 
νομικούς που υπερασπίζονταν τα δικαιώματα της Εκκλησίας.

Αμέσως μετά τη Θεία λειτουργία της 15ης Σεπτεμβρίου 2022, ο 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, με 
εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, απένειμε 
το συγκεκριμένο οφφίκιο στον γνωστό ποινικολόγο. 

Στην προσφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την οποία 
ανέγνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, επεσήμα-
νε μεταξύ άλλων «Ἐπειδή πολυειδῶς και πολυτρόπως χρησίμους 

και εὐεργετικούς τῇ Ἐκκλησίᾳ ἑαυτούς καταδεικνύντας ζήλῳ, τε 
ἐνθέῳ περί τά κοινά ἀμφιπονουμένους, τιμᾶν οἶδε, χαίρουσα, ἡ 
Μήτηρ Ἐκκλησίᾳ, ὀφφικίων τε ἀπονομαῖς τήν προς αὐτούς εὐκαί-
ρως ἐνδεικνῦσα εὕνοιαν. ... φιλευσεβῶς και φιλογενῶς πολυτίμους 
προσφέρων ὑπηρεσίας τῇ κoινῶνιᾳ και τῇ ἐπιστήμῃ τῆς Θέμιδος...»

Ο νέος Άρχων οφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αθα-
νάσιος (Σάκης) Κεχαγιόγλου στην αντιφώνησή του εξέφρασε την 
βαθειά του ευγνωμοσύνη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο για την ευαρέσκεια προς το πρόσωπό του και την 
μέγιστη τιμή να συμπεριληφθεί στην χορεία των Αρχόντων του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και τους παρισταμένους, 
μεταξύ των οποίων ήταν ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος κ. 
Εμμανουήλ, ο  Μητροπολίτης Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Έξαρχος του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα, ο Πρέσβης της Ελλάδος 
στο Λονδίνο κ. Ιωάννης Ραπτάκης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος 
στην Κωνσταντινούπολη κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου και ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου “Θυάτειρα”  κ. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος.

Βίντεο από την τελετή (χειροθεσία) της απονομής 
του οφφικίου στο laosnews.gr

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, υποδέχεται την Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ. 
τη «φλόγα της αγάπης» της 20ης Λαμπαδηδρο-
μίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) και καλεί 
τους δημότες να συμμετέχουν στην εκδήλωση 
αυτή. Ο θεσμός της λαμπαδηδρομίας αποτελεί 
μια γιορτή, που διοργανώνει η Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Η «φλόγα της αγάπης» όπως έχει καθιερω-
θεί να ονομάζεται, περνάει από όλες τις πόλεις 
της Ελλάδας, μέσα από ένα κλίμα γιορτής για 
να μεταδώσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας.

Η άφιξη της φλόγας θα γίνει στο χώρο του 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου (οδός Βεροίας)

Θα ακολουθήσει λαμπαδηδρομία με μοτο-
σικλετιστές, ποδηλάτες, αθλητές, εθελοντές και 
πολίτες, επί των οδών: Βεροίας- Ναούσης- Δ. 
Βετσοπούλου – Θεμιστοκλή Σοφούλη και θα 
καταλήξει στο χώρο του Δημοτικού Αμφιθεά-
τρου, όπου θα πραγματοποιηθεί άναμμα του 
βωμού.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει το Περιφερει-
ακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Αλεξάνδρειας, το οποίο θα παρέχει υγειονομική 
κάλυψη κατά την πορεία της Λαμπαδηδρομίας 
και καθ΄ όλη τη διάρκειά της.

Επίσης στην εκδήλωση θα συμμετέχουν 
Αθλητικοί Σύλλογοι, Ομάδες και Σύλλογοι Ε-
θελοντών Αιμοδοτών του ευρύτερου Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Παράλληλα την ημέρα της εκδήλωσης, το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου μας, καλεί τους δημότες να 
προσφέρουν:

Φάρμακα
• παυσίπονα • αντιπυρετικά • αντιφλεγμο-

νώδη
Παραφάρμακα
• οινόπνευμα • αντισηπτικά• Betadine sol. 

(υγρό)
• υποσέντονα και γάζες
προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία του 

Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αλεξάνδρειας, 
που στόχο έχει την στήριξη ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπε-
ξέλθουν στην αγορά φαρμάκων.
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